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Hållbar tillväxt är en 
förutsättning för 

välfärden i Finland
ANM skapar möjligheter för hållbar tillväxt.
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Finland vill fortsätta som en nordisk välfärdsstat som inte 
drar sig för att med kraftiga tag förnya strukturerna där det 
behövs. Detta förutsätter en bra utveckling av sysselsätt-
ningen och produktiviteten. Företagande och utfört arbete 
skapar tillväxt. Arbets- och näringsministeriet vill främja 
detta mål genom sina politiska åtgärder.

Vi påverkar utvecklingen i EU.  
Därför kommer vi under ordförandeskapsperioden att lyfta fram 

handelspolitiken, en bättre fungerande inre marknad, hållbar 
utveckling, cirkulär ekonomi och digitalisering.

Vi drar fördel av energiomvälvningen.  
Därför stöder vi ett kommersiellt utnyttjande av de finländska 

styrkorna i energibranschen. 

Vi utmanar städerna och regionerna till gemensam tillväxt.  
Därför förnyar vi regionutvecklingen och stadspolitiken. 

Vi vill nå framgång i den globala konkurrensen.  
Därför förnyar vi vår innovationspolitik. 

Vi vänder förändringarna i arbetet till en möjlighet.  
Därför måste arbets- och näringspolitiken samordnas bättre.
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Ärade läsare

Vi på arbets- och näringsministeriet arbetar för en ekono-
misk tillväxt som främjar nationens välfärd. I detta doku-
ment presenterar vi våra tänkesätt kring tillväxtpolitiken 

i form av en tillväxtagenda. Målet är att ge en långsiktig presenta-
tion av tillväxtpolitiken som sträcker sig över flera regeringsperi-
oder och som tjänstemannaberedningen kan använda för att lyfta 
fram enskilda förslag för det politiska beslutsfattandet utan att ge 
avkall på konsekvensen i politiken. På samma gång vill vi i så hög 
utsträckning som möjligt dela och utöka den gemensamma förstå-
elsen för den ekonomiska tillväxtens betydelse och mekanismer 
samt de förvaltningsmässiga och politiska sätten att påverka den. 
Vi vill framför allt inspirera finländarna att eftersträva en hållbar 
ekonomisk tillväxt.

”Vi vill framför allt inspirera 
finländarna att eftersträva en hållbar 
ekonomisk tillväxt.”

Tillväxtagenda (version 1.0), som Arbets- och näringsministeriet 
publicerade våren 2017, identifierade 12 centrala temaområden i 
anslutning till tillväxtpolitiken. Granskningarna av dessa teman 
ledde till politiska rekommendationer på ett allmänt plan. Nämnda 
version är alltjämt ett relevant bakgrundsdokument.

Efter våren 2017 beslöt man att även på statsrådsnivå ta upp tillväx-
tpolitiken till gemensam granskning som berörde olika ministerier. 
Dessa teman behandlades under ledning av statsrådets kansli tillsam-
mans med kanslicheferna. I det här sammanhanget ändrades nam-
net till Agenda för hållbar tillväxt. Hållbarhetstermen vittnar bland 
annat om att den ekonomiska tillväxten är medlet, inte ändamålet.
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I Agenda för hållbar tillväxt (version 2.0) ställs funktionella mål för 
tillväxtpolitiken utan att förglömma ANM-koncernens basuppgif-
ter. Agendan syftar särskilt till att påverka ministeriernas mål och 
en enhetlig inriktning av arbetet för att nå målen. Vid beredningen 
har vi hört många nya avdelningar, koncernaktörer och centrala 
intressentgrupper. Det finns ett uppenbart behov av ett dokument 
som förtydligar målet för tillväxten och samlar delfaktorerna i målet.

”Den ekonomiska tillväxten är medlet,  
inte ändamålet”

Agendan lyfter också fram punkter som bör förbättras och som vi 
kan fokusera på i slutet av denna regeringsperiod och särskilt vid 
planeringen av nästa regeringsprogram. Som konstaterats ovan 
har tillväxtutmaningen långvariga konsekvenser. Flera kommande 
generationer kommer att arbeta för att få tillväxten att komma ikapp 
en sådan finansiering som håller den nordiska välfärdsmodellen. För 
dem som ska bilda nästa regering föreslår ministeriet fem ämneshel-
heter som även har koppling till målen i denna publikation.

Ambitionen är att tillväxtpolitiken fortsättningsvis ska verkställas 
enligt de riktlinjer som läggs fram här. Dokumentet ger inte svar på allt 
men gemensamma riktlinjer för hur vi ska gå vidare. Vi uppdaterar prio-
riteringarna allteftersom målen uppfylls och nya utmaningar och idéer 
uppkommer. Agendan för hållbar tillväxt kommer att ses över somma-
ren 2019 i enlighet med programmet för den nya regeringen. Version 
3.0 utarbetas för att säkerställa långsiktigheten i tillväxtpolitiken.

Jari Gustafsson 
Kanslichef
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Sammanfattning
En hållbar tillväxt är en förutsättning för 
Finlands välfärd. Arbets- och näringsministeriet 
skapar möjligheter för hållbar tillväxt.

Finland vill fortsätta som en nordisk välfärdsstat som inte drar 
sig för att med kraftiga tag förnya strukturerna där det behövs. 
Vi eftersträvar en bra utveckling av sysselsättningen och pro-

duktiviteten. För att uppnå detta mål vill arbets- och näringsministe-
riet tillsammans med intressentgrupper och samarbetspartner skis-
sera upp och inrikta de politiska åtgärder som stöder tillväxten.

”Företagande och utfört arbete skapar 
tillväxt.”

Företagande och utfört arbete skapar tillväxt. En arbetsgivare 
rekryterar bara om den förväntade avkastningen som en anställning 
ger överskrider riskerna med och kostnaderna för anställningen. 
Likaså styr olika drivfjädrar hur en arbetstagare sysselsätter sig. 
Möjligheterna att öka arbetsinsatsens volym är emellertid begrän-
sade, och därför är produktivitetsutvecklingen den viktigaste källan 
till tillväxt. Produktivitetsutvecklingen sker inom företagen, men 
genom politiska åtgärder kan man förutom kostnadsnivån på kort 
sikt även påverka en långsiktig, marknads- och innovationsdriven 
strukturomvandling. Sådana behövs för att Finlands konkurrens-
kraft ska kunna återställas till samma nivå som i referensländerna. 

En dynamisk och attraktiv verksamhetsmiljö stöder tillväxten. En 
stabil makroekonomi, en konkurrenskraftig beskattning, fungerande 
institutioner, en bra infrastruktur, en hög utbildningsnivå och vilja 
att ständigt lära sig nytt, en bra och förstklassig social- och hälsovård 
osv. är oumbärliga faktorer för hållbar tillväxt. Dessa mål är gemen-
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samma för hela statsrådet och den övriga förvaltningen. Vi behöver 
samarbete. Också arbets- och näringsministeriets förvaltningsom-
råde har ett flertal nödvändiga grundläggande uppgifter som upprätt-
håller en möjlighetsskapande verksamhetsmiljö. Dessutom finns det 
ett stort antal aktualiserade politiska åtgärder och ”grundscenarier” 
som stöder tillväxtsträvan, som konkurrens- och energipolitiken.

”Vi vill vända de pågående förändringarna  
i arbetet till en möjlighet.”

De grundläggande funktioner som gavs som exempel ovan är 
oumbärliga förutsättningar för tillväxten. De behandlades också 
i Tillväxtagenda version 1.0. I detta dokument sätter vi emellertid 
aktuella och åtgärdskrävande funktionella insatsområden i fokus. 
De är tänkta som element i nästa regeringsprogram. ANM börjar 
dock bereda tillämpliga delar av dem omedelbart. Insatsområdena 
syftar också till att styra det förnyade samarbetet mellan arbets- och 
näringsministeriets avdelningar i en enhetlig riktning. 

Globaliseringen, den tekniska utvecklingen och många andra 
utvecklingstrender förändrar utgångsläget för företagsverksamhet 
och arbete. De nuvarande konstruktionerna, institutionerna och 
arbetssätten har utvecklats på ett historiskt avvikande sätt och behö-
ver ses över. Ekonomisk tillväxt handlar om att skapa ett ekonomiskt 
värde. Branscherna och företagen måste förnya sig för att kunna 
betala bra löner och investera i framtiden.  Tillväxtmöjligheterna 
måste kunna identifieras och utnyttjas. På samma gång fortsätter 
förändringarna i arbetslivet gradvis. Av dessa anledningar bereder 
vi en näringspolitisk verksamhetsmodell som tar fasta på trenderna. 
Målet är att vi ska kunna förnya och behandla olika slags politiska 
mål som ibland kanske också är motstridiga. Likaså vill vi klarlägga 
ministeriets syn på arbetsmarknaden. Ambitionen är att kunna sam-
ordna arbets- och näringspolitiken bättre. Vi vill vända de pågående 
förändringarna i arbetet till en möjlighet. Vi vill förnya och utveckla 
samarbetet med intressentgrupperna.
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Vår tillväxthistoria har grundat sig på att vi svarat på de föränder-
liga utmaningarna på världsmarknaden. En förnyelse av ekono-
min byggs upp kring naturliga och utvecklade styrkor. Finland har 
många styrkor som svarar på de globala efterfrågetrenderna. Vi har 
erfarenhet och kunskap av internationell toppklass särskilt inom 
bio- och mineralekonomi, maskin- och metallindustri, kemiindu-
stri, el- och elektronikindustri, fordonstillverkning och numera 
även inom den digitala serviceekonomin. Vi börjar inte med tomma 
händer men behöver fler globala företag som har framgång inom 
sina egna ekosystem. 

”Finland har många styrkor som svarar  
på de globala efterfrågetrenderna.”

Vi uppdaterar vårt innovationssystem för att de centrala bran-
scherna ska kunna förnya sig och ekonomin bli mångsidigare. Vi 
förnyar modellerna för partnerskap och gör nationella, strategiska 
val. Vi siktar på en innovationspolitik som går över förvaltnings-
gränserna. För att stärka den offentliga finansieringen och dess 
effekter ökar vi incitamenten och riskspridningen.

I den digitala brytningen drar vi särskilt nytta av vårt exceptio-
nellt goda och mångsidiga utgångsläge när det gäller teknologi. På 
samma gång strävar vi efter att förbättra den affärsskicklighet som 
behövs i den digitala tiden. Trots vår starka bakgrund i tillverkning 
av investeringstillgångar identifierar de enorma möjligheter som 
öppnar sig när digitaliseringen påskyndar den globala konsumen-
taffärsverksamheten.

Allteftersom marknaden för offentlig service avregleras kan en 
skicklig hantering av förändringarna ge produktivitetsfördelar och 
bädda för nya affärsmöjligheter samtidigt som servicen till med-
borgarna förbättras. Vi är medvetna om möjligheterna särskilt 
inom vårdreformen, hälsotekniker under utveckling och utnytt-
jandet av hälsodata samt trafiken.
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Vi stöder tillväxten i regionerna. När landskapsreformen blir verk-
lighet inför vi en tillväxtstödjande verksamhetsmodell i regionerna. 
Vi främjar uppkomsten av marknaden för tillväxttjänster och pla-
nerar städernas roll som tillväxtmotorer Dessutom utarbetar och 
verkställer vi en sektorövergripande strategi för företagande.

”Tillväxten måste vara hållbar.  
Den ska ta fart i regionerna och  
tillgodose den globala efterfrågan.”

Vi utnyttjar också de möjligheter som förändringarna i ener-
gibranschen öppnar och fokuserar på de finländska företagens styrkor.

I egenskap av en liten öppen ekonomi är vi beroende av den 
fria världshandeln. EU har blivit en central marknad för 
Finland, en viktig påverkanskanal och normskapare. Finlands 
EU-ordförandeskapsperiod som börjar hösten 2019 erbjuder en 
särskild möjlighet att påverka utvecklingen av EU på ett sätt som 
stöder hållbar tillväxt. Vi fäster särskild uppmärksamhet på den 
inre marknaden, digitaliseringen, och utvecklingen av EU:s han-
delspolitiska roll, men också till exempel på cirkulär ekonomi, som 
ger Finland möjligheter och löser globala problem.

Tillväxten, sysselsättningen och välfärden kan bara grunda sig på 
företagsverksamhet som ständigt utvecklas och förnyas, arbete och 
kunskap. Tillväxten måste vara hållbar. Den ska ta fart i regionerna 
och tillgodose den globala efterfrågan, och gripa de chanserna som 
till exempel den föränderliga energibranschen erbjuder. ANM-
koncernen förbinder sig följdenligt att stöda förutsättningarna för 
tillväxt. 
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Vi eftersträvar  
hållbar tillväxt

Vi vill förstå mekanismerna för uppkomsten av  
tillväxt och positionera förvaltningens och  

politikens roll rätt.

1
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Finland behöver nytt slags tillväxttänkande och tillväxtlust. 
Tillväxt är ett sätt att främja medborgarnas välfärd och sta-
bilitet i nationen. Hållbar tillväxt bygger på socialt, etiskt 

och ekologiskt motiverade lösningar. Arbetsinsatsens volym och 
produktivitetsutvecklingen är i nyckelposition när det gäller verk-
ställandet av den ekonomiska tillväxten. Företagande och utfört 
arbete skapar tillväxt.

”En hållbar utveckling bygger på socialt,  
etiskt och ekologiskt motiverade lösningar.”

Ekonomiskt tillväxt uppkommer genom värdeökning
För att kunna sälja sina varor och tjänster måste företagen kunna 
skapa ett värde för kunderna som kunderna är beredda att betala för. 
Priset fastställs genom konkurrensen på marknaden. Ju större värde 
kunderna upplever att de får, desto mer är de beredda att betala. 
Ett företags framgång kan mätas i lönsamheten. När företaget når 
framgång kan högre löner betalas för arbetstagarna och företaget 
får mer vinstmedel för utvecklingen av funktionerna och utdelning 
till ägarna. På makronivå återspeglas en förbättring i lönsamheten i 
ökning av mervärdet, dvs. produktiviteten och ekonomin.

Marknadskonkurrensen förekommer på flera olika plan – på 
arbetsplatserna, lokalt, på riksplan och på världsmarknaden. Att nå 
framgång på världsmarknaden är ett mål för en utvecklad, öppen 
ekonomi som Finland. En plats i det främsta ledet av den globala 
tillväxten förutsätter utnyttjande av tillbudsstående möjligheter 
och innovationer som förändrar eller skapar helt nya marknader. 
Man behöver inte uppfinna allt själv: det viktigaste är att utnyttja 
de möjligheter som öppnar sig.

Mekanismerna för värdeskapande förändras. Det kan med fog 
påstås att värdebildningen beror allt mer på mänsklig verksamhet 
och växelverkan, och allt mindre på produktion och konsumtion av 
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varor. Immateriella faktorer som användarerfarenhet, upplevelser 
osv. har blivit allt viktigare. Att dra fördel av system för att skydda 
och förvalta immateriella tillgångar bör höra till företagens bask-
unskaper.

”Digitala plattformar utgör en särskild 
potential att stöda skalbarheten hos 
affärsverksamheter.” 

Den fria världshandeln har fördjupat den internationella arbetsför-
delningen. Nuförtiden kan företagen sprida ut enskilda arbetsmo-
ment över hela världen – ett fenomen som inte varit möjligt några 
decennier tillbaka. Bäst framgång i de globala värdekedjorna inom 
affärslivet har de som kan orkestrera (= bemästra, reglera osv.) verk-
samheten i värdekedjorna och ta hem en stor del av det värde som 
skapats för slutkunderna. Digitala plattformar utgör en särskild 
potential att stöda skalbarheten hos affärsverksamheter. Digitala 
plattformar kan ha uppkommit som ett samarbete mellan den 
offentliga och den privata sektorn, enskilda företags globala affärs-
plattformar eller plattformar som tillgodoser flera företags behov.

Ju fler företag som driver verksamhet i nationalekonomin och 
som klarar av det ovan beskrivna, desto bättre förutsättningar har 
makroekonomin att växa. Och ju snabbare och smidigare arbets-
kraft och andra produktionsfaktorer överförs via arbetsplatsbyten, 
företagsförvärv osv. till uppgifter med högre produktivitet, desto 
bättre är det för makroekonomin. Exempelvis förutsätter utnytt-
jandet av de unika datalagren i Finland (bl.a. i fråga om hälsa, tra-
fik, öppna vetenskaper, energi) nya samarbetsmaller som bygger på 
digital information. Ju flera affärsmodeller vi kan utveckla i Finland 
med utgångspunkt i stora mängder data, desto säkrare kommer de 
nya ekosystemen som uppkommer av detta att förankra sig i vårt 
land. 
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Vad är förvaltningens och politikens roll när det 
gäller att skapa tillväxt?
Som vi ser det har en tillväxtstödjande politik två huvuduppgifter. 
Politiken ska för företagen skapa en lockande och konkurrenskraf-
tig omvärld där de kan växa och sysselsätta. Å andra sidan politi-
ken ta en aktivare roll i strävan efter tillväxt. Arbetskraften, företa-
gen och nationalekonomin kan bistås finansiellt, uppmuntras och 
stödas på många olika sätt. Kunnighet är förmågan att dra fördel av 
möjligheterna på marknaden. Figur 1 beskriver de viktigaste punk-
terna i tillväxtpolitiken.

”Kunnighet är förmågan att dra fördel  
av möjligheterna på marknaden.”

En stabil makroekonomi, en konkurrenskraftig beskattning, funge-
rande institutioner, en bra infrastruktur och utbildningsnivå, en bra 
och förstklassig social- och hälsovård osv. är oumbärliga faktorer för 
hållbar tillväxt. Arbets- och näringsministeriet har sällan behörig-
het att ingripa i dessa frågor. Det behövs ett politiskt samarbete. En 
fungerande verksamhetsmiljö förutsätter också en tillräckligt bred 
och stark grund, bland annat sådana centrala funktioner som arbets- 
och näringsministeriet och andra förvaltningsområden ansvarar för 
och som syftar till att sörja för de grundläggande betingelserna för 
inhemsk och övrig företagsverksamhet. Sådana är särskilt följande:

• en fungerande och möjliggörande regleringsmiljö som skapar 
förutsättningar för att starta företagsverksamhet och sporrar 
till risktagning och innovationer;

• en kontinuerlig och målinriktad översyn av lagstiftningen i syfte 
att sänka de kostnader som regleringen orsakar företagen och 
säkerställa en kontinuerlig kritisk utvärdering av regleringsbe-
hovet och de vedertagna regleringslösningarna;
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• en dynamisk och flexibel arbetsmarknad där efterfrågan och 
utbud på arbetskraft möts och som styr kunnig arbetskraft mot 
ett beträffande nationalekonomin optimalt nyttjande;

• en modell för utbildningssystemet och kompetensutvecklingen 
som upprätthåller det finländska arbetets konkurrenskraft sär-
skilt med hänsyn till know-how och innovationer;

• ett system för exportfinansiering som säkerställer de finländska 
exportföretagens möjligheter att konkurrera jämlikt med före-
tagen i våra viktigaste konkurrentländer;

• en region- och näringspolitik som grundar sig på nationalekono-
mins konkurrenskraft som en samlande aspekt;

• uppgifter i anslutning till försörjningsberedskap, registerväsen-
det, skydd av immateriell egendom, produktsäkerhet och annan 
säkerhet osv.

”Att förnya de offentliga tjänsterna är också 
en viktig driftkraft för den ekonomiska 
utvecklingen.”

I figur 1 framhävs särskilt marknadens roll som en central politisk 
pelare. Man måste förstå den föränderliga marknadsmiljön. Det går 
att påverka både den internationella och den inhemska marknads-
regleringen. Flera marknader kan öppnas genom reglering. Genom 
att se till att det finns konkurrens kan vi bäst säkerställa att pro-
duktionsfaktorerna tas i produktivt bruk. Verksamheten på mark-
naden måste övervakas för att de mål som ställts för verksamheten 
uppfylls.
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Förändringskrafter i världen

En möjliggörande infrastruktur och andra grundfaktorer som bäddar för tillväxt.  
T.ex. väg-, energi- och diginät, grundskola och hälsovård, fungerande 

institutioner inkl. ett flertal funktioner inom ANM (KKV, Tukes, PRS, FBC osv.)

Balans i makroekonomin
Balans i den offentliga ekonomin

Inflation
Kreditvärdering

Kompetens
Högskolor

Samarbete mellan forskningen och 
näringslivet

Teknikens spridning

FoUoI-satsningar (privata och 
offentliga)

Ekosystemets funktion

Innovationer och ibruktagandet av dem

Immateriellt värdeskapande  och 
utveckling av förädlingsvärdet

Kompetent arbetskraft

Marknader
Produkt- och servicemarknader

Arbetsmarknaden

Finansmarknaden

Energi

Att skapa nya marknader

Liberalisering av marknaderna

Ingripande i funktionsstörningar

Åldrande befolkning Globalisering Digitalisering Urbanisering

Hållbar utveckling och marknadsmöjligheterna i anslutning till 
energiomvälvningen

Figur 1. Centrala byggkomponenter för tillväxtpolitiken.
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Att förnya de offentliga tjänsterna är också en viktig driftkraft för 
den ekonomiska utvecklingen. Statens, landskapens och kommu-
nernas roll förskjuts allt mer från serviceproduktion till möjliggö-
rande av verksamheten på marknaden.

Att stöda en aktiv tillväxt och förnyelser är det andra insatsområ-
det inom tillväxtpolitiken. I figur 1 framhävs särskilt betydelsen av 
bredbasig kompetens. Finlands konkurrensfördelar bör utvecklas 
i proportion till utvecklingen på den internationella marknaden. 
Här ligger fokus på know-how, innovationer och ett kommersiellt 
utnyttjande av dem.

”En central nyckel till tillväxt är att utveckla 
hela arbetskraftens kompetens.”

Allteftersom digitalisering, automatisering och artificiell intelli-
gens sprider sig blir det allt viktigare med digitala färdigheter och 
förståelse för växelverkan mellan människa och teknik. Företagens 
beredskap att agera i en digital miljö är avgörande när nya affärsmo-
deller och arbetssätt ska börja tillämpas. Det finns aldrig tillräckligt 
av dem som kan mest.

Genom politiska åtgärder kan man effektivisera kompetenstillväx-
ten och hur den utnyttjas i företagen. Ledarskapet och sätten att 
förutse kompetensbehov, öppenheten och delandet av informa-
tion, växelverkan och modeller för gemensam utveckling, förstå-
elsen för vilken betydelse kulturell mångfald och internationella 
medarbetare har för innovationer och tillväxt måste bli bättre för 
att ge stöd åt företagens innovationsförmåga. Parallellt med FoU-
investeringar görs även satsningar på bl.a. digitaliserad informa-
tion, formgivning, utbildning, nya affärsmodeller samt utveckling 
av arbetsprocesser. Allteftersom strävan att skapa immateriella 
värden ökar blir IPR-kunnandet allt viktigare.
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Samtidigt överförs en stor del av utbildningen till arbetsplatserna. 
En central nyckel till tillväxt är att utveckla hela arbetskraftens 
kompetens. Genom politiken kan man även påverka arbetsinsats-
ens volym. Exempelvis kan invandring som stöder tillväxten inrik-
tas på ett sätt som utvecklar nationalekonomins styrkor, varvid till 
exempel rekrytering av digikunniga kan stärka den finländska kun-
skapsbasen i branschen.
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Tillväxtpolitikens 
verksamhetsmiljö 

förändras
Världsekonomin har öppnats till följd av  

den politiska utvecklingen.
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Finland har haft nytta av utvecklingen mot en allt friare 
världsekonomi. Perioden av avreglering, som pågått i flera 
årtionden, har nu kommit till en fas med åtminstone en 

viss grad av osäkerhet, där man försöker förutspå den framtida 
riktningen. Det råder stor enighet om nyttan med världshandeln. 
Frågan är på vems villkor och under hurdan tillsyn världshandeln 
ska bedrivas. Alla är på det klara med att globaliseringen medför 
både vinnare och förlorare. Det är ytterst viktigt att fästa mer upp-
märksamhet på de politiska och sociala konsekvenserna av denna 
utveckling – på hållbarheten i tillväxten. 

”Det är ytterst viktigt att fästa mer 
uppmärksamhet på de politiska och sociala 
konsekvenserna av denna utveckling – på 
hållbarheten i tillväxten.”

EU:s inre marknad har en stor betydelse
EU utgör i sin helhet en central funktionell referensram för Finland 
och de finländska företagen. EU har en viktig roll när det gäller att 
säkerställa en öppen och fungerande marknad och att utveckla 
marknaden både inom unionen (den inre marknaden) och i förhål-
lande till tredje länder (handelspolitiken). EU har en betydande roll 
även i främjandet av Finlands och hela Europas konkurrenskraft. 
Satsningar på kompetensfaktorer på unionsnivå är nödvändiga för 
att säkerställa Europas förmåga att förnya sig och främja europeiskt 
värdeskapande. Finland borde eftersträva ett fritt och reformdug-
ligt Europa. Finlands EU-ordförandeskapsperiod som börjar hös-
ten 2019 erbjuder en särskild möjlighet att förutom utvecklingen av 
EU även påverka i ett vidare perspektiv (se avsnitt 9).
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Ökande antal aktörer i världsekonomin
Konkurrenskonstellationen förändras. Att kunskapsnivån stiger 
i tillväxtländerna leder till en omfördelning av marknadsande-
larna. Den konsumerande medelklassen växer i världsekonomin. 
De mest arbetskraftsintensiva segmenten av industrin koncentre-
ras till de länder som har de lägsta produktionskostnaderna och en 
acceptabel risknivå. Tekniska och produktionsmässiga framgångs-
faktorer är fortsättningsvis ryggraden för sådan industriell pro-
duktion och serviceproduktion som har ett högt förädlingsvärde. 
Kunskapsintensiva tjänster får en större betydelse som en källa till 
värdeökning.

”Den tekniska utvecklingen märks 
framför allt som en kraft som förändrar 
affärsverksamheterna inom digitalisering.”

Den tekniska utvecklingen märks framför allt som en kraft 
som förändrar affärsverksamheterna inom digitalisering. 
Plattformsoperatörer som drar fördel av digitaliseringen säljer 
sänkta transaktionskostnader och gör pengar på denna fördel, var 
och en enligt sin egen logik. Vi har ofta sett hur nya förtjänstmo-
deller uppkommer av något som avviker radikalt från de tidigare. 
Produktivitetsvågorna inom ekonomin på lång sikt har grundat sig 
på spridningen av tillämpningar som blivit möjliga genom nya tek-
niker. Enligt vissa experter förutspås nästa produktivitetsvåg av 
den femte generationens datakommunikationslösningar och där-
med av IoF och av tillämpningarna inom artificiell intelligens, auto-
matik och robotik. 
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Enligt IEA ger de globala energitrenderna fog för att tala om en 
omvälvning inom energibranschen. Förenta staterna håller på att 
bli en nettoexportör av energi. Priset på förnybara källor sjunker 
avsevärt (vind, solkraft). I Kina håller energisektorn på att föränd-
ras då landet strävar efter att främja klimatrena produktionsfor-
mer på bekostnad av kolbaserad energiproduktion. Användningen 
av kol minskar gradvis och ersätts av gas under en övergångsperiod 
samtidigt som andelen förnybara energikällor och kärnenergi ökar. 
För Finland ska en betydande energiproduktion som bygger på bio-
massa snarare ses som en broteknik under en övergångstid än en 
bestående lösning. Den totala energiförbrukningen kommer att öka 
med 30 procent fram till 2040. Elektrifieringen fortsätter stark. 

”I Kina håller energisektorn på att förändras 
då landet strävar efter att främja klimatrena 
produktionsformer på bekostnad av kolbaserad 
energiproduktion.”

Urbaniseringen, den globala migrationen och den åldrande befolk-
ningen, särskilt i Europa, är exempel på andra viktiga trender som 
påverkar ekonomin. 
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Finlands ekonomi har av hävd anpassat sig till stora föränd-
ringar. Utvecklingen under de senaste tio åren visar emeller-
tid att det blivit svårt och att det går långsamt att vända eko-

nomin tillbaka till tillväxtbanan. Reellt sett håller vi först nu på att 
uppnå den nivå som rådde 2008. Figur 2 beskriver tillväxtutveck-
lingen under de senaste tio åren.

Produktivitetstillväxten har bromsats upp i Finland allteftersom ande-
len industri med hög produktivitet har minskat (figur 7). Nokiachocken 
var kraftig och inga nya framgångsfaktorer har uppkommit att ersätta 
mobiltelefonverksamheterna i sådan omfattning att de skulle kompen-
sera tillräckligt för den förlorade värdeökningen. År 2008 var föräd-
lingsvärdet inom elektronikindustrin över 9 miljarder euro, nu är den 
ungefär 3,5 miljarder euro. Exemplet med Nokia avslöjade hur viktigt 
det är med en bredbasig produktivitetsutveckling. Nya arbetstillfällen 
har uppkommit inom servicesektorn men tillsvidare är bara en liten del 
av dem inom tjänster med hög produktivitet. 

”Finlands ekonomi har av hävd  
anpassat sig till stora förändringar.”

Varför har tio år inte räckt till för att ekonomin ska komma ikapp 
efter Nokiachocken? Som orsaker har framförts bl.a. att processerna 
förkreativ förstörelse och förnyelse kan ta upp till 10–15 år (Mika 
Maliranta). Å andra sidan var Nokiaframgången så strålande att det 
alltjämt i viss mån är svårt att förstå den (Jyrki Ali-Yrkkö). Vi invag-
gade oss i framgången och glömde hur viktigt det är att göra övergri-
pande reformer av företagsstrukturerna och de andra strukturerna.

Att produktiviteten utvecklas långsammare är dock inte bara 
Finlands problem utan ett mer långvarigt fenomen i utvecklade län-
der som beror på flera faktorer. Sådana tillvägagångssätt som ökar 
produktiviteten sprider sig långsammare av en eller annan orsak. 
Det främsta produktivitetsledet utvecklas kraftigt, men skillna-
derna i produktivitet mellan företagen blir allt större. Fokus bör 
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läggas på konkurrensfrågor, reglering och kompetens. På samma 
gång har den digitala utvecklingen gjort att det på olika håll i värl-
den uppkommit strukturer som har karaktären av monopol. Det 
handlar om en internationell utmaning, inte en nationell.

Få investeringar kan också vara en förklaring till den svaga utveck-
lingen av arbetets produktivitet. Det kan hända att man investe-
rat för lite i nya tekniker och nytt kunnande som ökar produktivi-
teten. Till all lycka har investeringarna i produktion ökat klart på 
senare tid och även i FoUoI-investeringar märks en liten återhämt-
ning – dock långt ifrån tillräckligt. Den politiska slutsatsen är att 
tyngdpunkten i understöd till företag borde förskjutas kraftigt mot 
FoUoI-stöd som främjar förnyelse.

”Den politiska slutsatsen är att tyngdpunkten i 
understöd till företag borde förskjutas kraftigt 
mot FoUoI-stöd som främjar förnyelse.”

På lång sikt handlar den ekonomiska tillväxten inte enbart om att 
öka produktiviteten. Men tillgången till arbetskraft – framför allt 
kunnig sådan – är en betydande faktor när ett företag beslutar var 
det ska driva verksamhet. Utbudet på arbetskraft och sysselsätt-
ningsgraden axlar en roll som i Finland stärks av den pågående, 
kraftiga förskjutningen i åldersstrukturen (figur 3). Vikten av en 
smidig och dynamisk arbetsmarknad kan inte nog understrykas.

Effektivisering av hemmamarknaden
Vår hemmamarknad har flera strukturella drag som efter förbättringar 
kan öppna möjligheter för tillväxten. Att hemmamarknaden är ineffek-
tiv återspeglas också som en kostnadsbelastning på exportsektorn. 

Den finansiella marknaden är synnerligen utvecklad och funge-
rande. Den är emellertid mycket bankcentrerad och når beträffande 
de privata kapitalmarknaderna inte världstoppen. Utvecklingen på 
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kapitalmarknadenavspeglar den allmänna ekonomiska utveck-
lingsnivån, men det kan hända att man kunde påskynda den genom 
politiska åtgärder. En fast koppling till internationella kapital-
marknader leder till ökad konkurrens och effektivare marknader. 
På samma gång har tillräckligt kapital en allt större betydelse i kon-
kurrensen mellan multinationella företag som drivs enligt logiken 
om plattformsekonomi – global framgång förutsätter ofta ”ohygg-
ligt” stora investeringar. Det är ägarföretaget och ägarens national-
ekonomi som i sista hand tar hem vinsterna.

Det vore också viktigt att röja hindren för att privat inhemskt och 
utländskt kapital flyter in till Finland, särskilt till kapitalinvesterings-
fonder. Stiftelser och allmännyttiga samfund har uttryckt sina avsik-
ter att investera i finländska tillväxtföretag via kapitalinvesterings-
fonder, ifall det nuvarande skattemässiga missförhållandet åtgärdas.

”En fast koppling till internationella 
kapitalmarknader leder till ökad konkurrens 
och effektivare marknader.”

Produktmarknaden lider av att hemmamarknaden är så liten och 
har regional spridning. I urbana koncentrationer är marknaden 
vanligtvis effektivare än i avlägsna områden. En effektivisering av 
den spridda hemmamarknaden skulle tjäna en innovationsverk-
samhet där man eftersträvar produktivitetsfördelar genom att skala 
serviceproduktionen och utveckla sådana tjänster som inte ska 
konsumeras på samma ställe som de produceras. Genom en ökning 
i konkurrensen kan man eftersträva omstruktureringar.

Energimarknaden har av tradition utvecklats med fokus på mål för 
driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. Man har varit tvungen att 
anpassa miljöfrågorna till dessa strukturer. På energimarknaden sker 
utvecklingen över en lång period. Dagens marknadsstruktur främjar 
inte på bästa möjliga sätt innovativ implementering av nya tekniker. 
De stora energiföretagen har en viktig roll. Kommunala affärsverk är 
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i nyckelposition och har nära samband med kommunernas ekonomi. 
Elmarknaden och de andra energimarknaderna fungerar tills vidare i 
en riktning, från producent till konsument. I fråga om el har produk-
tionen och distributionen separerats. Att knyta Finland till de nordiska 
energimarknaderna skulle ge en globalt betydande försöksmiljö.

Spriddheten påverkar också möjligheterna att eftersträva skalfördelar 
i produktionen av offentliga tjänster. De strukturer som nu dominerar 
den offentliga serviceproduktionen håller på att öppnas, främst med 
anledning av vårdreformen. Inom trafiken sker det förändringar på 
marknaden. Också till exempel i avfallsbranschen kunde en utveckling 
av marknaden öppna nya möjligheter som gynnar cirkulär ekonomi. 

Sysselsättningen och arbetsmarknaden kräver 
särskild uppmärksamhet
Utbudet på arbetskraft och sysselsättningsgraden axlar en roll som 
i Finland stärks av den pågående, kraftiga förskjutningen i ålders-
strukturen. Sysselsättningsgraden är tre procentenheter ovan-
för OECD-snittet, men fyra procentenheter lägre än den nordiska 
nivån. Det är nödvändigt att öka sysselsättningsgraden för att vi ska 
kunna lösa problemen i anslutning till hållbarhetsunderskottet. Det 
bedöms att en ökning i sysselsättningsgraden med en procenten-
het minskar statens utgifter med två miljarder euro samtidigt som 
ekonomin växer (ETLA). Finland har ett stycke att komma ikapp de 
andra nordiska länderna (figurerna 4 och 5).

Med hänsyn till tillväxten på lång sikt är den strukturella arbetslös-
heten den största utmaningen på arbetsmarknaden. Det finns risk 
för att den begränsar tillväxten och gör det svårare att öka syssel-
sättningsgraden. Strukturell arbetslöshet är en central faktor som 
visar på en dåligt fungerande arbetsmarknad. Strukturell arbetslös-
het innebär också att mänskligt kapital förfaller, vilket gör det svå-
rare för företagen att få kunnig arbetskraft; till exempel Rådet för 
utvärdering  av den ekonomiska politiken har fäst uppmärksamhet 
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vid detta. Dessutom kan det hända att kostnaderna för arbetslös-
heten och särskilt för utdragen arbetslöshet begränsar investering-
arna i framtida tillväxt och välfärd. 

Tillgången till kunnig arbetskraft håller redan nu på att bli ett hin-
der för tillväxt. Arbetsbaserad migration fyller en del av kompetens-
underskotten. Exempelvis främjar ett ökat antal digitala experter 
förändringen i de ekonomiska strukturerna. 

”Finlands ekonomi är inne i en 
kunskapsintensiv utvecklingsfas.”

Målet bör vara en arbetsmarknad där det sker positiva förskjut-
ningar som stöder tillväxten, där produktiviteten växer och idéer 
sprids. Med tanke på strukturerna och flexibiliteten på arbetsmark-
naden är det viktigt att arbetsmarknadsinstitutionerna utvecklas. 
Uppsägningsskyddet och anställningstryggheten i olika anställningar, 
lönebildningen, strukturen i förhandlingssystemet, fastställandet 
av arbetstiderna, beskattningen, utkomstskyddet och andra sociala 
förmåner är exempel på viktiga frågor. När det gäller en fungerande 
arbetsmarknad är även bostads- och trafikpolitiken samt utbildnings-
systemet viktiga frågor – i synnerhet en flexibel vuxenutbildning. 

De förändringar i arbetslivet som orsakas av ny teknik leder till nya 
och fler anställningsformer och förändrar begreppet ”arbete”. Det 
förutsätter att bland annat arbetslagstiftningen och att social- och 
pensionsskyddet görs mer flexibla och individuellt anpassningsbara. 

Finlands framgång vilar på få aktörer
Det finländska näringslivet är koncentrerat. Koncentrationen inom 
exporten avviker emellertid inte så mycket till exempel från den 
svenska exportsektorn. Danmark är ett nordiskt undantag med en 
bredbasigare företagsstruktur. Det finns emellertid ett starkt behov 
av att diversifiera ekonomin. Finlands ekonomi är inne i en kunskap-



A G E N DA  FÖ R  H Å L L B A R  T I L LVÄ X T

3 2

sintensiv utvecklingsfas, där tillväxten framför allt grundar sig på 
förmågan att skapa innovationer som ger nytt kundvärde. Kvalitet, 
branding och affärskompetens är källor till tillväxt. Finland behöver 
fler olika slags och nya typer av företag, men framför allt tillväxtdri-
vet entreprenörskap. Kvinnor, invandrare och äldre personer bör få 
stärkta möjligheter att medverka i företagsverksamhet.

”Kvalitet, branding och affärskompetens är 
källor till tillväxt.”

Ungefär 0,2 % av företagen (ca 600) sysselsätter fler än 250 personer, 5 
% (ca 15 000) sysselsätter 10–250 personer och resten (ca 285 000) färre 
än 10 personer (figur 6). Företagen i den sistnämnda kategorin syssel-
sätter i medeltal 1,1 personer. Det finns exceptionellt många ensamfö-
retagare i Finland och tröskeln för att anställa den första medarbetaren 
är ofta hög. Av den finländska personalen arbetar 33 % i stora företag, 40 
% i mellanstora företag och 27 % i små. Granskat enligt omsättning har 
stora företag 42 %, medelstora  41 % och små 17 % av alla anställda. De 10 
största företagen producerar 7,6 % av värdeökningen (ETLA).  

Åtta finländska företag tas upp på Forbes 2000-listan, vilket är 
skapligt i en internationell jämförelse och i förhållande till antalet 
invånare. De stora företagen har den bästa produktiviteten per per-
son. Multinationella storföretag har vanligtvis också större kraft att 
förhandla till exempel i tvistemål om patent och upphovsrätter, och 
även i det hänseendet är de betydande för nationalekonomin. Att de 
stora nyckelföretagen och viktiga branschstrukturerna förnyas är 
ett livsvillkor för tillväxten. Bilaga 1 beskriver utsikterna för förny-
else i våra viktigaste branscher.

Om man ser till utvecklingsdynamiken i Finland förefaller det 
som om det nationella samarbetet kring innovationspolitiken 
och innovationssystemet till många delar försämrats på senare 
år. Förståelsen för de egna styrkorna har också minskat. Bilaga 2 
beskriver läget beträffande innovationsverksamheten i Finland.



Figur 6. Företag per storleksklass år 2015.

Figur 7. Produktiviteten inom industrin och servicebranschen.

Källa: Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag.  

Källa till figuren: ETLA, Katsaus yritysten kasvuun ja sitä koskeviin politiikkatoimiin. Nr 79/2017.

Källa: ETLA, Katsaus yritysten kasvuun ja sitä koskeviin politiikkatoimiin. Nr 79/2017.
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Vision och 
verkningsfullhet

Visionen om ekonomisk tillväxt ska inspirera.

4
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Genom att koppla samman målbilden, insikterna i mekanis-
merna för uppkomst av värdeökning och politikens roll och 
ansluta dem till verksamhetsmiljön och kännedomen om 

den egna ekonomin kan man skapa en vision om ekonomisk tillväxt. 
Vi sammanfattar den så här. 

Finland vill fortsätta som en nordisk välfärdsstat som inte drar 
sig för att med kraftiga tag förnya strukturerna där det behövs. 
Beskattningen och den sociala tryggheten ska uppmuntra till arbete 
och företagsamhet. Man ska kunna utöka sina kunskaper för att 
svara på föränderliga krav och möjligheter. Arbetslivsstrukturerna 
bör anpassas till förändringarna i näringsstrukturerna och stöda 
människornas vardag. Utvecklingen av förhållandet försörjnings-
börda-bärkraft och hållbarheten i finansieringsbasen förutsätter 
att flera måste arbeta på den privatfinansierade sektorn.

”Finland vill fortsätta som en nordisk 
välfärdsstat som inte drar sig för att med 
kraftiga tag förnya strukturerna där det behövs.”

Finland söker ekonomisk tillväxt genom att dra nytta av föränd-
ringarna på världsmarknaden. Vi medverkar aktivt i den i stadgar 
föreskrivna utvecklingen av världsekonomin men vid behov dri-
ver vi våra intressen genom multilateralt samarbete. Betoning av 
principen om marknadsvänlighet på hemmamarknaden leder till 
en kritisk utvärdering som beaktar de nationella fördelarna med 
skyddande strukturer i ekonomin.

I egenskap av en liten, utvecklad öppen ekonomi är det våra befint-
liga styrkor som fungerar som språngbräda. Vi eftersträvar affärs-
framgång i världsklass och spetskompetens i de branscher där vi är 
starka. Som exempel på framtida forskningssatsningar kan nämnas 
de första flaggskeppsprojekten som Finlands Akademi finansierar 
för utveckling av näringslivets kompetensbas: kompetensklustret 
som fokuserar på sjätte generationens radio- och nätverkstekniker 
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vid Uleåborgs universitet och Aalto-universitetets och VTT:s bio-
materialprogram. Den offentliga makten bär den risk som förknip-
pas med kraftiga (radikala) förnyelser av näringslivet. Inom innova-
tionsverksamheten innebär detta en förmåga att ställa upp sådana 
målnivåer som den privata sektorn själv eftersträvar.

Finlands naturliga mineral- och skogsråvaruresurser skapar en 
hållbar grund (resiliens) och en konkurrensfördel för ekonomin. 
Finland har styrkor och en kritisk massa inom bio- och mineraleko-
nomi, maskin- och metallindustri, kemiindustri, el- och elektronik-
industri, fordonstillverkning (bl.a. havsklustret) och numera även 
inom den digitala serviceekonomin. Strukturer som stöder helt 
nya branscher och affärsverksamheter (affärsekosystem) kan upp-
komma kring dessa styrkor och med utgångspunkt i den relaterade 
kompetensen. När det gäller lokomotivföretagen och de centrala 
exportbranscherna strävar man efter att digitalisera bl.a.  bioeko-
nomin (CLIC) och maskin- och metallindustrin (DIMECC). PPP-
samarbetet utvecklas systematiskt.

”Kunskaper i artificiell intelligens och 
programmering är nya medborgarfärdigheter 
när det gäller att utnyttja data.”

Finland har exceptionellt goda tekniska utgångspunkter för fram-
gång i den digitala omvälvningen. Styrkorna till exempel inom radi-
oteknik, nätverksfunktioner, sensortekniker och signalbehand-
ling är precis sådant virke som behövs för att bygga upp framti-
den. Kunskaper i artificiell intelligens och programmering är nya 
medborgarfärdigheter när det gäller att utnyttja data. Allteftersom 
gamla branscher upplöses och ersätts med nya tillvägagångssätt 
måsta man kunna ta fram finländska, globalt inriktade lösningar.

Den finländska energivisionen definieras ambitiöst så, att Finland 
visar riktningen utifrån sina egna styrkor och tillhandahåller lös-
ningar för globala utmaningar på miljö- och energisektorn, särskilt 
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för stävjandet av klimatförändringen, med stöd av digitaliseringen, 
nya tjänster, medborgarnas deltagande samt de möjligheter som 
den senaste forskningen öppnar. Det förutsätter koppling till bl.a. 
energi-, innovations- och utrikeshandelspolitiken.

Via utländska investeringar får vi mer konkurrenskraft, produktion 
med högre värdeökning och produktivitet i arbetet. Den inhemska 
referensmarknaden, mångformig och kunnig arbetskraft, ekosystem 
och försöksplattformar som erbjuder attraktiva och internationella 
nätverk samt en förutsebar, långsiktig politik ökar utländska investe-
rares och internationella, kunniga arbetstagares intresse för Finland.

”Vi behöver en samordnad, konsekvent  
politik som sammanför olika aktörer.”

Att den offentliga servicen öppnas för marknadskonkurrens kan –
om det genomförs skickligt – ge upphov till produktivitetsfördelar 
och öppna nya affärsmöjligheter som samtidigt förbättrar servicen 
till medborgarna. Då bör man dock se till att det inte uppkommer 
missbruk av monopol eller asymmetrisk marknadsinformation. De 
möjligheter som social- och hälsovårdstjänsterna, hälsoteknikerna 
under utveckling, utnyttjandet av hälsodata och digitaliseringen 
erbjuder framträder starkt i tillväxtstrategin. 

Långsiktighet förutsätts av politiken
Vi behöver en samordnad, konsekvent politik som sammanför olika 
aktörer. En sådan behövs särskilt för tvärsektoriella teman. Frågorna 
blir begripligare när vi kopplar våra gemensamma ansträngningar 
till de konkreta åtgärderna. Genom att till exempel studera digitali-
seringen med hänsyn till tillväxtstrategin för forsknings- och inves-
teringsverksamheten i hälsovårdsbranschen kan vi främja företags-
verksamheten i branschen, delta i diskussionen och normbildningen 
kring utnyttjandet av data (MyData), främja utvecklingen av mark-
naden på det nationella och internationella planet osv.



A G E N DA  FÖ R  H Å L L B A R  T I L LVÄ X T

3 8

Tillväxtpolitiken bör vara effektfull och särskilt de offentliga sats-
ningarna i form av anslag borde kunna styras så att de stöder tillväx-
ten. Stödpolitiken (kapitalinvesteringar, innovationsstöd) fungerar 
bäst i kombination med den privata sektorn och särskilt så att den 
privata sektorn har ledningsansvaret. De politiska instrumenten 
utvecklas i strävan att uppnå positiva effekter utåt.

I påverkan inom EU och internationellt är det bra att koppla insats-
områdena till målen och visionen för tillväxtpolitiken. EU-påverkan 
bör granskas tillsammans med det nationella och det övriga inter-
nationella påverkansarbetet. 

”Stödpolitiken ( kapitalinvesteringar, 
innovationsstöd) fungerar bäst i kombination 
med den privata sektorn och särskilt så att den 
privata sektorn har ledningsansvaret.”

Kärnan i ANM-koncernens sakkunskap återfinns i de ämbetsverk, 
inrättningar och bolag som leds av ANM. Särskild uppmärksam-
het bör riktas till ett bättre utnyttjande av denna sakkunskap. Ett 
konkret sätt är att i större utsträckning utnyttja det gemensamma 
visionsarbetet och en rapportering där man fäster uppmärksamhet 
vid exakta lägesbilder, kopplingen mellan målen och metoderna, 
men även på ett framgångsrikt verkställande.

Den offentliga makten bör samtidigt idka sin tillväxtpolitik lång-
siktig. Till exempel kommer de investeringsbeslut och andra beslut 
som fattas i anslutning till energipolitiken att ha konsekvenser 
under flera årtionden. För företagen är stabiliteten och förutsebar-
heten i verksamhetsmiljön centrala faktorer.

Med en konsekvent politik avses också att ANM-koncernen beak-
tar hållbar utveckling i sina politiska åtgärder. ANM-koncernen 
verkställer en hållbar utveckling i enlighet med målen i regering-
ens handlingsprogram Agenda 2030. Det innebär bl.a. att övergå till 
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en kolneutral ekonomi, bygga upp ett kunnigt och jämlikt arbetsliv 
och marknadsföra lösningar för hållbar utveckling i världen tillsam-
mans med andra förvaltningar. ANM-koncernen främjar uppkom-
sten av samhällsåtaganden inom sitt förvaltningsområde (bilaga 3).

”ANM-koncernen beaktar hållbar utveckling i 
sina politiska åtgärder.”

I avsnitt 5–9 redogör vi närmare för de spetsfunktioner som nu 
lyfts fram i arbets- och näringsministeriets agenda för hållbar till-
växt. Indelningen följder den nya indelningen i avdelningar, dock 
med fokus på åtgärder som överskrider avdelningsgränserna. Flera 
teman förutsätter också samarbete mellan ministerierna. Graden 
av verkställande varierar beroende på situationen och beredskapen 
för att vidare bearbeta olika frågor. Agendan kommer att uppdate-
ras efter behov. Avsikten är emellertid att fokusera på de teman som 
lagts fram. Att en sak inte nämnts i nästa version betyder alltså inte 
att den skulle blivit mindre viktig! Spetsarna är också förenliga med 
valet av insatsområden i ANM:s framtidsöversikt.
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En verksamhetsmiljö 
som stöder tillväxt

Vi bygger upp en verksamhetsmiljö som stöder 
tillväxten. Fokus ligger på att strukturera 

verksamhetsmodellen för näringspolitiken och 
klarlägga arbetsmarknadssynen.

5
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Verkställandet av tillväxtpolitiken förutsätter att närings- 
och arbetspolitiken samordnas bättre än hittills. För detta 
syfte förtydligar arbets- och näringsministeriet den all-

männa verksamhetsmodellen för näringspolitiken och preciserar 
sin syn på arbetsmarknaden. Att utveckla samarbetet med intres-
sentgrupperna och interaktionsmodellen för samarbetet är också 
en väsentlig del av bägge ovan nämnda. I dem beaktas bland annat 
följande frågor.

”Kunnig arbetskraft är Finlands viktigaste 
konkurrensfaktor.”

Att säkerställa att marknaderna fungerar och att det råder konkurrens 
på dem, att följa marknadernas utveckling och påverka den, att avreg-
lera marknader och ingripa i funktionsstörningar är centrala fakto-
rer när det gäller att bygga upp en konkurrenskraftig omvärld. Att 
man känner till strukturerna i den egna ekonomin och kan samordna 
marknadsförståelsen är till nytta för utvecklandet av de finländska 
styrkorna. Stärkt innovationsförmåga i kombination med ökad mark-
nadsförståelse fördjupar synsätten i tillväxtpolitiken. Marknaderna 
har förändrats bland annat till följd av mobiliteten bland människor 
och varor och utvecklingen av handelssätten. Man borde undvika att 
alltför mycket klänga sig fast vid tidigare framgångar.

Den finländska konkurrenskraften bör granskas och förbättras på 
ett övergripande sätt. I det här sammanhanget är det anledning att 
öka samarbetet särskilt mellan ANM och FM.

En konkurrenskraftig omvärld består av många delfaktorer och där-
för bör vi förädla en strukturering av dem som uttryckligen läm-
par sig för den finländska verksamhetsmiljön. När det gäller ANM:s 
politiska ansvar vilar fokus på en fungerande marknad, konkurrens 
i ekonomin samt samordnande av arbets- och näringspolitiken. 
Med hjälp av dem ökar den tillväxt som grundar sig på kunskap och 
produktivitet, kvaliteten på arbetslivet och sysselsättningsgraden.
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De finländska företagens verksamhetsmiljö påverkas starkt av det 
arbete som utförs för att fördjupa EU:s inre marknad och som syftar 
till att skapa en effektiv marknad som omfattar hela EU. Målen för 
utvecklingen av den inre marknaden är förenliga med de nationella 
målen, dvs. att främja tillväxt och sysselsättning.

Att verksamhetsmiljön stöder innovationerna och försökskulturen 
är en förutsättning för hållbar tillväxt. Lagstiftningen bör möjlig-
göra innovationsverksamhet men samtidigt se till arbetstagarnas, 
konsumenternas och miljöns säkerhet. Arbets- och näringsministe-
riet bereder möjliggörande och innovationsvänliga lagar och stöder 
därigenom tillväxtpolitiken. Inom den egna verksamheten säker-
ställer arbets- och näringsministeriet att de politiska åtgärderna är 
konsekventa och verkställer agendan för hållbar utveckling.

”På senare år har Finland klarat sig rätt så bra 
i jämförelsen av konkurrenskraften.”

Kunnig arbetskraft är Finlands viktigaste konkurrensfaktor. Även 
framöver förutsätter tillgången till kunnig arbetskraft att utbild-
ningssystemet är flexibelt, att det har nära koppling till arbetslivet 
och har förmåga att genomgå reformer, och att företagen, högsko-
lorna och innovationsaktörerna lyckas locka internationella kun-
niga medarbetare. För att nå branschtoppen måste olika aktörer 
kunna locka de bästa experterna eller de som har den största poten-
tialen och effektivare utnyttja den internationella expertis och de 
nätverk som redan i dag finns i Finland.

Det nuvarande prognostiseringssystemet är splittrat och stöder 
inte ett snabbt beslutsfattande. I arbetet med att ta kontroll över 
alla data drar arbets- och näringsministeriet fördel av de möjlig-
heter och lösningar med artificiell intelligens som digitaliseringen 
erbjuder. De ansvar som hör samman med kompetensutveckling 
(samhälle – näringsliv – individ) bör också ses över. Arbets- och 
näringsministeriet startar en sådan granskning i fråga om sitt eget 
förvaltningsområde.
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Med hänsyn till lagstiftningen kring anställningar, beskattningen 
och den sociala tryggheten måste de nya arbetsformerna likställas 
med de traditionella sätten att arbeta. Institutionerna på arbets-
marknaden måste understöda flexibla övergångar mellan olika 
arbetsmarknadspositioner antingen i rad eller parallellt.

”Verkställandet av tillväxtpolitiken förutsätter 
att närings- och arbetspolitiken samordnas 
bättre än hittills.”

De kostnader som regleringen orsakar företagen gör det svårare för 
företagen att koncentrera sig på sin kärnaffärsverksamhet och för-
sämrar konkurrenskraften, tillväxten och sysselsättningen.

På senare år har Finland klarat sig rätt så bra i jämförelser av kon-
kurrenskraften, både på det hela taget och vad gäller regleringsbör-
dan. Det bör emellertid märkas att våra konkurrentländer fortlö-
pande genomför program för att lätta på regleringsbördan och att 
Finlands läge kan försämras om inte tillräckliga åtgärder vidtas. 
Även finländska små och medelstora företag anser att den reglering 
som riktar sig till företag har ökat under de senaste fem åren. Den 
nuvarande regeringens åtgärder för att lätta på regleringsbördan 
kan inte betraktas som tillräckliga.

Regleringsbördan kan kontrolleras med olika metoder vid lagbe-
redningen. En av dessa metoder är den så kallade principen ”en in, 
en ut”, som innebär att regleringskostnader som direkt drabbar 
företagen ska kompenseras genom en motsvarande minskning av 
kostnaderna i ett annat sammanhang. Arbets- och näringsminis-
teriet tillämpar nämnda princip på regeringens propositioner som 
bereds vid ministeriet.

I enlighet med principen en in, en ut kartlägger arbets- och närings-
ministeriet behoven av att ändra boksluts- och bokföringslagstift-
ningen. Kartläggningen görs bland annat fi syfte att ta reda på vil-
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ken betydelse digitaliseringen och den relaterade delnings- och 
plattformsekonomin har för nya former av entreprenörskap. Målet 
är att fastställa riktlinjer för valperioden 2019–2022.

”Flexibla övergångar på marknaden  
bör understödas.”

I flera produktbranscher ger standarderna ett starkt stöd för lag-
stiftningsarbetet. I fortsättningen kommer standardisering att få en 
större roll även på servicesektorn. Tillsammans med näringslivet 
bör vi säkerställa att det nationella standardiseringssystemet har 
god slagkraft. Spetsarna i standardiseringsarbetet bör identifieras 
och alla relevanta aktörer, även konsumentaspekten och myndig-
heterna, bör göras delaktiga i standardiseringen.

Allteftersom serviceexporten ökar kommer standardisering, IPR-
kompetens osv. att bli allt viktigare för kanaliseringen av värdet – 
en nationell strategi tas fram i samarbete med näringslivet. Rätt 
utnyttjade är IPR-systemen en central metod för uppnåendet av 
ovan nämnda mål. Det bör finnas förstklassiga privata och offent-
liga IPR-tjänster som stöder företagen. Att produkter tjänstifieras 
och digitaliseras ökar varumärkens betydelse. Eftersom serviceinn-
ovationer i allmänhet inte kan patenteras, baserar skyddet av affärs-
verksamheten allt oftare på kombinationer av affärshemligheter, 
upphovsrätter och varumärkesskydd.

Upprätthållandet av de basfunktioner som möjliggör tillväxt sam-
manflätas bättre som stöd för tillväxtpolitiken – PRS:s och TUKES 
databaser samt ANM-koncernens kunskaper utnyttjas för att stöda 
innovationspolitiken.
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Kunskap, 
innovationer  
och reformer 

Ett allmänt mål för den politiska spetsen är att 
innovations- och näringspolitiken sta svara på 

utmaningarna i samhället.

6
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En innovations- och näringspolitisk reform som sträcker sig 
över nästa regeringsperiod bör genomföras. I den fastställs 
de viktigaste strukturella, funktionella och finansierings-

mässiga förnyelserna. I det följande beskrivs det allmänna målet 
för den politiska spetsen och de tre tematiska utvecklingshelhet-
erna i programmet. Den politiska spetsen bottnar till största delen 
i OECD:s landsvisa värdering av innovationspolitiken

”Näringsstrukturen måste bli mångsidigare, 
kompetensbasen stärkas och företagen 
internationaliseras.”

En mångsidigare näringsstruktur, en stärkt kompetensbas och 
internationaliseringen av företagen är ytterst viktiga i främjandet 
av tillväxten, produktiviteten och välfärden. Genom innovations- 
och näringspolitiken kan vi förbättra vår beredskap för framgång 
på den globala marknaden och höja produktiviteten på ett sätt som 
tryggar medborgarnas välfärd och en hållbar ekonomisk utveckling. 
Företagens förmåga att bygga upp konkurrensfördelar med stöd av 
kompetens, FoU och innovationer är i nyckelposition. I detta hän-
seende är situationen i Finland något besvärlig (bilaga 2).

Globaliseringen av ekonomin, de tekniska omvälvningarna och den 
föränderliga logiken i värdeskapandet utmanar företagens innova-
tionsverksamhet och verktyg för innovationspolitiken (avsnitt 1). 
Den globala konkurrensen förutsätter att företagen satsar på att 
utveckla ny kompetens, att de har en digital beredskap och bättre 
insikter i marknaden och kundernas behov.

Det finns en växande marknad för lösningar på samhälleliga utma-
ningar. Innovativa finländska företag bör uppmuntras att tillgodose 
denna efterfrågan. Det förutsätter en reform av verktygen för inno-
vations- och näringspolitiken: dagens åtgärder uppmuntrar inte till-
räckligt företagen att utveckla nya, till och med radikala produkter 
och tjänster. Politiska åtgärder hjälper företagen mot toppen av den 
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internationella utvecklingen, och därmed kan de dra bättre nytta 
av de globala värdenätverken och tillväxtmöjligheterna i dem. Den 
offentliga sektorn uppmuntrar företag att idka FoU-verksamhet och 
innovationsverksamhet även genom reglering och upphandling.

”Målet är att få offentliga och privata  
aktörer att söka lösningar tillsammans.”

En utvecklad finansmarknad är ett centralt element i tillväxtdyna-
miken. Genom offentlig finansiering stöds i första hand förnyelser 
inom näringslivet och kunskapsbasen. Vidare stöds specialisering 
på styrkor, förbättras finans- och kapitalinvesteringsmarknadens 
funktion och främjas genomförandet av omfattande samarbetsi-
nitiativ. Staten har en viktig roll när det gäller att skapa förutsätt-
ningar för utvecklingsåtgärder, bygga upp det strategiska samar-
betet och utveckla marknaderna (t.ex. branscher som berörs av 
vårdreformen, trafik, energi, byggsektorn).

För att stärka effekterna av de politiska åtgärderna förutsätts en 
tätare växelverkan mellan de viktigaste partnerpolitikerna vid ANM 
(energi-, arbets- och regionpolitikerna och marknadens funktion) 
och inom de övriga förvaltningsområdena (utbildnings-, veten-
skaps-, social- och hälsovårds, handels-, utvecklings-, försvars-, tra-
fik- och kommunikations- samt miljöpolitikerna). Genomförandet 
av utvecklingshelheter som går över förvaltningsgränserna och den 
multilaterala växelverkan utmanar de nuvarande lednings- och 
verksamhetsmodellerna, strukturerna och kunskapen.

Vi förnyar modellerna för partnerskap
För att man ska kunna vända utmaningarna i samhället till affärs-
möjligheter krävs det strategiska val och en lösningsorienterad 
politik där de bästa resurserna riktas till de branscher som före-
faller mest lovande med hänsyn till tillväxten. Målet med den lös-
ningsorienterade partnerskapsverksamheten är att föra samman 
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offentliga och privata aktörer för att tillsammans söka lösningar 
på utmaningarna i samhället via forskning och innovationer. En 
FoU- och innovationsverksamhet som utgår från utmaningarna är 
till sin karaktär branschövergripande och ökar behovet av strate-
giska partnerskap. För att skapa sådana behövs nya politiska verk-
tyg och samarbetsplattformer. ANM tar fram dessa i samarbete med 
de egna organisationerna och de andra ministerierna.

”Vi behöver nya politiska verktyg och 
samarbetsplattformer.”

Tillsammans med partnerministerierna, Business Finland (BF) och 
Finlands Akademi (FA) inför ANM nya tillvägagångssätt och poli-
tiska instrument (inkl. finansieringsinstrument) för att stärka det 
strategiska och långvariga samarbetet mellan aktörerna på olika 
sektorer. Sett ur ett vidare perspektiv handlar det om att skapa 
olika slags kompetenskoncentrationer och tillväxtekosystem. 
Ekosystemen är helheter som är knutna till olika områden och som 
bygger på samverkan och partnerskap mellan företagen, utbild-
nings- och forskningsorganisationerna, tredje sektorn och förvalt-
ningen. För att ekosystemen ska kunna stärkas förutsätts samord-
nade åtgärder inom olika förvaltningsområden och -nivåer, natio-
nellt och regionalt, samt metoder för att påverka EU:s författnings-
miljö och finansieringsprogram.

För identifieringen av tillväxtbranscherna håller ANM på att bereda 
en multilateral verksamhetsmodell som hjälper till att identifiera 
sådana tillväxtmöjligheter där utmaningarna i samhället, den tek-
niska omvälvningen, de globala marknaderna och nationella styr-
korna kan mötas. På samma gång skapas en helhetsbild av Finlands 
styrkor och tillväxtmöjligheter utifrån näringslivets synsätt och 
olika aktörers arbete med prognoser. Utmaningarna i att göra de 
rätta strategiska valen kan inte lösas med enstaka åtgärder. Det 
krävs långvariga, offentliga och privata mekanismer som engage-
rar aktörerna. Med hjälp av sådana mekanismer kan bland annat 
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val göras på statsrådsnivå (tillräckligt fokuserat). Valen och prio-
riteringarna behöver få hjälp av ett kunskapsunderlag som stöder 
beslutsfattandet, politikplanering som fastställs i ministerierna och 
politiskt lärande genom försök. 

Näringslivet medverkar aktivt i utvecklingen av partnerskap och 
tillväxtekosystem. Denna utvecklingshelhet består av följande poli-
tiska åtgärder som tar flera år i anspråk:

• Identifiering av framtida tillväxtmöjligheter och strategiska val 
(ansvarig aktör: ANM)

• Verktyg för främjandet av innovationspartnerskap och innova-
tionsekosystem, bl.a. tillväxtmotorer, flaggskepp, FN:s innova-
tionslaboratorium UNTIL (ANM, BF, UKM, FA, JSM, KM, MM)

• Hållbar, innovativ upphandling (kunskapscentret KEINO) och 
utveckling av innovationsvänlig reglering (MM, ANM, JSM, JM, 
MM, UKM, KM)

• Utvecklingsmiljöer för innovationer och nya lösningar (ANM, 
BF, UKM, FA, andra ministerier)

• Innovationsarenor som samarbetsforum för förvaltningen och 
näringslivet: påverkansnätverket i anslutning till innovations-
politiken (ANM, BF).

Städerna är viktiga aktörer inom innovationspolitiken. Städernas 
investeringar i framtiden, som trafik-, energi- och byggnadsprojekt, 
måste utnyttjas mer än tidigare som utvecklingsplattformer och 
försöksmiljöer för innovationer. I syfte att stärka tillväxtekosys-
temen i de största stadsregionerna uppmuntras företag, högskolor 
och forskningsanstalter med hjälp av offentliga åtgärder att delta 
i ett systematiskt forsknings- och innovationssamarbete. De regi-
onala och nationella strategierna och utvecklingsåtgärderna samt 
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de resurser som bundits till dem samlas under ledning av ANM och 
i samarbete med Business Finland och städerna till en programhel-
het. Med det instrumentet kopplas de största städerna till natio-
nella FoU- och innovationspolitiska åtgärder (se även avsnitt 7).

Följande centrala principer gäller vid utvecklandet av partnerska-
pen, tillväxtekosystemen och samarbetet på det hela taget: a) ökad 
verkningsfullhet med hjälp av samlade resurser och partnerskap; 
b) program som tjänar strategier, lärande, uppmuntran och uppnå-
endet av nationella mål; c) konkurrensmässighet, dvs. stöd ges bara 
de åtgärder som har den bästa kvaliteten; d) långsiktighet i verk-
samheten och stärkande av multilaterala partnerskap (institutio-
nell status) och förtroendet.

För att det ska uppkomma kunskapsbaserade tillväxtekosystem och 
kluster i stor skala i Finland, förutsätts betydande offentliga och 
privata satsningar – också internationellt kapital och kunnande. 
Med utvecklingsåtgärderna eftersträvas tillväxtekosystem i storlek 
större (t.ex. minst 100 miljoner euro inom export eller mätt i föräd-
lingsvärde, immateriella investeringar tiotals miljoner euro per år). 

”Business Finlands strategiska  
roll stärks.”

Business Finland ska få en stärkt, strategisk roll som främjare av 
innovationsverksamhet, ekosystemutveckling och internationali-
sering inom olika förvaltningsområden. BF fördjupar samarbetet 
med privata aktörer och aktörer i landskapen samt med Finnvera 
och UM i syfte att ta fram en servicehelhet som stöder företagens 
FoU- och innovationsverksamhet och utrikeshandel.

BF:s nya och mer strategiska roll i arbetet med att främja investe-
ringar ökar förståelsen för utländska investeringskunders behov och 
gör det lättare att få synergieffekter av internationella toppkrafter. 
Samarbetet med regionerna för att skaffa investeringar är viktigt.
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Aktörsnätverket Team Finland och de relaterade servicemodel-
lerna stöder internationalisering, exporttillväxt och investeringar 
från utlandet. Verksamheten effektiviseras genom att man kund-
centrerat flätar samman innovationer och export med finansiering 
och tjänster som behövs för att locka utländska investeringar. Vid 
utvecklingen av servicemodeller betonas lösningar för hållbar till-
växt och globala utvecklingsproblem (som ren energi, tillräckligt 
med vatten och mat, urbanisering, tillgång till utbildning, krishan-
tering). Vi behöver ett större Team Finland-utrikesnät som öppnar 
nya förbindelser, identifierar marknadsmöjligheter och styr företa-
gen att dra fördel av den internationella efterfrågan.

För att kunna höja effekterna av näringspolitiken behövs en klar 
syn på politiksektorhelheten vid ANM. Näringspolitiken genom-
föras som en funktionell helhet som består av enhetliga mål och 
riktlinjer för utvecklingen i alla ANM-avdelningar och en gemen-
sam uppfattning om de viktigaste politiska åtgärderna och hur de 
ska genomföras.

”Ett gemensamt mål är att stöda utvecklingen 
av tekniker som bygger på förnybar energi.”

Samarbetet mellan ANM-avdelningarna fördjupas och arbetsför-
delningen i anslutning till användningen och utvecklingen av för-
nybar energi klarläggs. Ett gemensamt mål är att stöda utvecklingen 
av tekniker som bygger på förnybar energi och att ta fram innova-
tioner som svarar på de samhälleliga utmaningarna.

Vid sidan av FoU- och innovationsverksamheten fästs uppmärk-
samhet vid reglering och upphandling samt neutralitetsfrågor i 
anslutning till marknaderna och konkurrensen (bl.a. fri konkurrens 
mellan produktionsmodeller, idéer och tekniker och gallringspro-
cessen). ANM hjälper företag som producerar lösningar för hållbar 
utveckling att komma in på tillväxtmarknaderna via internationella 
organisationer och med stöd av finansiering. I dessa frågor förut-



A G E N DA  FÖ R  H Å L L B A R  T I L LVÄ X T

5 3

sätter utvecklingsåtgärderna ett fördjupat samarbete mellan ANM-
avdelningarna och med Konkurrens- och konsumentverket.

Avdelningarna förtätar växelverkan och idkar konkret samarbete 
för att man i politiska åtgärder som hör samman med tillväxttjäns-
ter och företagsfinansiering snabbare än tidigare ska kunna stärka 
kunskapsbasen och innovativiteten och en ekonomisk utveckling 
som utgår från regionernas egna styrkor.

”Forsknings- och innovationspolitiken 
positioneras i centrum av den nationella 
tillväxtstrategin.”

Innovationspolitiken går över förvaltningsgränserna
Forsknings- och innovationspolitiken positioneras i mitten av den 
nationella tillväxtstrategin, som en central del av den ekonomiska 
politiken och i ett större sammanhang hela samhällsutvecklingen. 
Nya verksamhetsformer behövs för att man ska kunna utveckla 
kunskapsbasen, partnerskapen och tillväxtsystemen – kontinuer-
ligt och som ett samarbete mellan olika aktörer. Statsrådets över-
gripande ”a-whole-of-government”-approach och koordinering av 
politiker stärks genom att man inrättar ett råd för tillväxt och kun-
skap, till exempel genom att förnya Forsknings- och innovationsrå-
det. Det nya rådet skulle ansvara för de nationella riktlinjerna och 
tilldelas resurser som möjliggör ett oberoende.

En av de viktigaste uppgifterna är att utarbeta en strategi som 
sträcker sig till nästa regeringsperiod. Forskning och innovations-
verksamhet ska utgöra kärnan i denna strategi för utveckling av 
ekonomin och välfärden. Strategin vore en infallsvinkel för den 
samhällspolitiska utvecklingen på statsrådsnivå. 

Rådet för tillväxt och kunskap skapar förutsättningar för hanteringen 
av utvecklingshelheter som går över förvaltningsgränserna. Det främ-
jar öppenhet, förtroende, en gemensam målbild och ett vidsträckt 
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engagemang som underlag för åtgärderna. En nära växelverkan mellan 
rådet för tillväxt och kunskap och ekonomiska rådet är av största vikt.

Det kommer an på alla förvaltningsområden att främja innovations-
verksamheten. Vid vissa ministerier är FoU- och innovationsverk-
samheten ett viktigt politikområde, vid andra har den en mindre roll. 
Det väsentliga är dock att alla viktiga ministerier medverkar i rådet 
för tillväxt och kunskap. På det sättet kan man bredbasigt struktu-
rera innovationspolitikens inriktning, bygga upp partnerskap och 
utveckla sätt att sänka trösklarna mellan olika förvaltningsområden.

Vi ökar sporrarna och delar riskerna
En långsiktig, finansieringsutveckling som kan förutses (inkl. grun-
der för fördelningen av finansieringen) är av största vikt bl.a. när det 
gäller en förstklassig FoU- och innovationsverksamhet, ett fördju-
pat partnerskap mellan aktörer i den offentliga och den privata sek-
torn samt uppbyggandet av attraktiva tillväxtekosystem och kun-
skapskluster. Tyngdpunkten i företagsfinansieringen förskjuts till 
stöd som sätter fart på förnyelser. En fungerande finansmarknad 
och tillgång till finansiering är i nyckelposition när företagen ska 
utvecklas och växa i alla faser av livscykeln.

FoU-finansiering
Vid finansiering av forskning och utveckling bör man utöver voly-
men och styrningen av insatserna även fästas uppmärksamhet vid 
verkningsfullheten. ANM och BF främjar omsättningen av FoU-
resultaten i praktiken och kommersialiseringen av dem i samar-
bete med UKM, Finlands Akademi och de centrala sektorforsk-
ningsministerierna. För att nya styrkor och konkurrensfördelar ska 
uppkomma förutsätts att högskolornas och forskningsanstalternas 
FoU-resultat utnyttjas inom ekonomin och i samhället flitigare än 
hittills. Incitament som tjänar detta arbetas in vid högskolorna och 
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forskningsanstalterna (styrning, finansiering, IPR) och det skapas 
mekanismer för överföring av information och kunskap.

Tilläggsfinansiering anvisas för att åtgärda brister inom tillämpad 
forskning och utvecklingsverksamhet. Finansieringen från Rådet 
för strategisk forskning förnyas så att den kan riktas direkt till 
näringslivets och samhällets behov.

Man tar i bruk nya finansieringsmodeller som fokuserar på sam-
arbete, verksamhetens kvalitet och effekter samt överlag på det att 
information utnyttjas intensivt för att bl.a. öppna nya affärsmöjlig-
heter och stöda välfärden bland medborgarna. 

”Målet är att den offentliga FoU-finansieringen 
ska utgöra 1,0 % av BNP år 2023.”

När det gäller att öka den statliga finansieringen av FoU borde man 
först binda sig till finansieringsprogrammet ”Tillväxt, kunskap och 
FoU”, som pågår till slutet av regeringsperioden. Målet är att den 
offentliga FoU-finansieringens BNP-andel ska vara 1,0 % år 2023 (nu 
0,8 %) och Finlands FoU-intensitet 3,3 % (nu 2,7 %). I statens bud-
getfinansiering innebär det en ökning på cirka 180 miljoner euro 
varje år. Finansieringsprogrammet med motiveringar är i linje med 
rekommendationerna i OECD:s värdering av innovationsverksam-
heten i Finland (2017) och med Forsknings- och innovationsrådets 
Visio2030. År 2023 kommer effekterna av programmet att utvärde-
ras och ytterligare justeringar i finansieringen göras fram till år 2030. 

Företagsfinansiering
Inom finansieringen till företag är statens roll att komplettera 
marknaden och fylla marknadsbrister. Offentlig finansiering är 
motiverad särskilt för nyetablerade och tillväxtdrivna företag samt 
för riskfyllda men finansieringsdugliga projekt. Dessutom behövs 
ett offentligt finansieringssystem för exporten. ANM sörjer för att 
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det offentliga exportfinansieringssystemet för främjande av export 
och tillväxt är internationellt konkurrenskraftigt.

Utöver de positiva ekonomiska effekterna i anslutning till export-
företagens verksamhet får Finland mervärde och tillväxt via nät-
verken av underleverantörer. Befogenheterna för exportfinansie-
ringen och buffertmedlen för verksamheten måste vara tillräckliga. 
ANM utreder hur den nuvarande kapitalanskaffningen och ordnan-
det av säkring kan effektiviseras. Vidare kartläggs EIB-gruppens 
och de övriga finansiärernas roll och förmåga att dela riskerna i 
exportfinansieringsarrangemang. ANM säkerställer att exportfi-
nansieringsinstrumenten fungerar och är lämpliga, även för beho-
ven i små och medelstora företag.

ANM påverkar den internationella regleringen för att skillnaderna 
mellan systemen i olika länder ska minska och marknadsförhållan-
dena till exempel vid räntebestämning ska vara nära den privata 
finansieringssektorn. ANM följer utvecklingen inom nya finans-
tekniker och bedömer effekterna av dem för finansmarknaden och 
verksamheten i statens specialfinansieringsbolag.

”Det offentliga riskkapitalet i venturefonder  
är förhållandevis stort i Finland.”

Det offentliga riskkapitalet i venturefonder är förhållandevis stort i 
Finland. Målet är att öka det privata kapitalet och antalet aktörer på 
kapitalinvesteringsmarknaden i Finland. Det förutsätter att fond-
utbudet och investerarkretsen blir mångsidigare och mer interna-
tionella, och att fonderna och investeringsrundorna ökas med pri-
vat kapital. Om marknadsläget tillåter bör det finnas beredskap att 
minska statens roll som investerare. ANM fastställer den statliga 
kapitalinvesteringsverksamhetens roll, fokus och medel med beak-
tande av nuläget och utvecklingen på marknaden. Tillsammans 
med FM röjer ANM hindren för kanaliseringen av privat kapital till 
kapitalinvesteringsmarknaden.
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Stiftelsers och allmännyttiga samfunds kapitalfondsinvesteringar 
bidrar till att stärka det finländska ägarskapet. Affärsänglarna utgör 
en viktig ägargrupp vid sidan av börsen marknadsplatsen First North 
och kapitalinvesteringsfonderna. ANM utreder i samarbete med FM 
om det på samma sätt som på ett flertal utvecklade kapitalinveste-
ringsmarknader vore befogat att införa skattesporrar för att öka det 
privata kapitalet på marknaden i stället för att den statliga investe-
ringsverksamheten är utgångpunkten för politiken som hittills.

Europeiska och internationella finansieringsinstrument bör utnytt-
jas mer effektivt. ANM främjar det utbud av företagsfinansiering som 
sker via förmedlarbanker eller fonder parallellt med den finansiering 
som statens specialfinansieringsbolag erbjuder företagen direkt. 
ANM främjar utvecklingen av nya och alternativa marknader av 
finansieringsinstrument och kunskapen om dem liksom även utbu-
det av inhemska och utländska kapital- och finansieringsmöjligheter. 
ANM utreder möjligheterna att skapa en digital finansieringsrådgiv-
ningstjänst för företag som grundar sig på artificiell intelligens.

”Europeiska och internationella 
finansieringsinstrument bör utnyttjas  
mer effektivt.”

Bättre effekter av företagsstöden
Arbets- och näringsministeriet har till uppgift att utveckla det natio-
nella systemet för företagsstöd så att det stöder tillväxten och de samhäl-
leliga målen, som energi- och klimatstrategin, i en riktning som främ-
jar försörjningsberedskapen och förebygger segregation. Stödpolitiken 
bör anpassas till förändringarna i omvärlden. Exempelvis när det gäller 
skattestöd har stöden för jord- och skogsbruket knappt några element 
som uppmuntrar till förnyelse. Också Europeiska kommissionen har i 
sin årsrapport 2018 fäst uppmärksamhet vid att Finlands stödpolitik 
borde riktas starkare mot förnyelser. Utvärderingar som grundar sig 
på provkonstellationer startas i syfte att förbättra effekten av stöden.
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Vi stöder tillväxten  
i regionerna
Vi inför en tillväxtfrämjande  

verksamhetsmodell i regionerna.

7
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Ett allmänt mål för den politiska spetsen är att stöda verk-
ställandet av tillväxtpolitikens mål i regionerna genom att i 
anslutning till landskapsreformen införa en verksamhetsmo-

dell som stöder en hållbar tillväxt och livskraften i regionerna och klar-
göra statens tillväxtpolitiska roll i regionerna. Regionutvecklingen 
och kohesionspolitiken är också viktiga politikområden.

”Statens roll är alltjämt att sörja för rättvisan 
och utjämningen av välfärdsskillnaderna.”

Landskapsreformen förändrar regionernas och staternas styrande 
roll avsevärt. I och med landskapsreformen överförs landskapsför-
bundens uppgifter samt största delen av NTM-centralernas och 
TE-byråerns uppgifter att anordnas av de nya landskapen från bör-
jan av 2021. Statens roll är alltjämt att sörja för rättvisan och utjäm-
ningen av välfärdsskillnaderna. Staten drar också i framtiden upp 
de stora riktlinjerna för regionutvecklingen och områdesanvänd-
ningen, skapar ramarna för verksamheten och utövar tillsyn över 
efterlevnaden av lagarna. De riksomfattande insatsområdena för 
regionutvecklingen är att skapa tillväxt genom förnyelser, livskraft 
genom nätverkande och välfärd genom partnerskap.

Regionutvecklingen är en bredbasig verksamhet på flera plan som 
grundar sig på växelverkan mellan ministerier, landskap, kommu-
ner och andra aktörer. Arbetet med regionutvecklingen syftar till 
att främja välfärden i alla delar av landet. Olika förvaltningsområ-
dens och landskaps mål och åtgärder granskas som en helhet både 
ur ett rikstäckande och ett regionalt perspektiv. Det nya systemet 
för regionutveckling grundar sig på förtroende och växelverkan 
mellan landskapen och ministerierna. Beredningen av de årliga regi-
onutvecklingssamtalen mellan staten och landskapen, lägesbilden 
beträffande regionutvecklingen i respektive landskap och de utveck-
lingsförslag som görs utifrån samtalen grundar sig på en växelver-
kan där man strävar efter att uppnå delad förståelse om de behövliga 
åtgärderna och säkerställa att de rikstäckande målen och landskaps-
målen går åt samma håll och genomförs på ett enhetligt sätt.
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Styrningen av tjänsterna inom arbets- och näringsministeriets förvalt-
ningsområde förändras från den traditionella resultatstyrningsmodel-
len vid statliga ämbetsverk till kunskapsledning, styrning med pengar 
och avtalsbaserad styrning – utöver den styrning som lagstiftningen ger. 
Ministeriets roll som den som leder verksamheten inom regionpoliti-
ken förskjuts mot rollen som den som bygger upp nätverk och främjar 
internationella kontakter och möjligheter på marknaden, en facilitator.

”Det nya systemet för regionutveckling 
grundar sig på förtroende och växelverkan 
mellan landskapen och ministerierna.”

Landskapsvisa och nationella mål för regionutvecklingen genomförs 
också med hjälp av EU:s strukturfonder. Främjandet av hållbar tillväxt 
betonas i genomförandet av den pågående programperioden 2014–
2020 och nästa programperiod 2021–2027. Programberedningen görs 
i samarbete med landskapen och andra samarbetspartner 2019–2020.

Tillväxttjänster
De tjänster som NTM-centralerna och TE-byråerna tillhandahål-
ler arbetssökande, arbetsgivare och företag ändras till tillväxttjäns-
ter i de nya landskapen från början av 2021. Landskapen har stor 
prövningsrätt när det gäller att bestämma hurdana servicestruktu-
rer och produktionssätt som ska tillämpas inom tillväxttjänsterna. 
Med tillväxttjänsterna främjar landskapen uppkomsten av ny före-
tagsverksamhet, företagens tillväxt, förnyelse och internationalise-
ring samt motsvarande tjänster för arbetsmarknaden, särskilt för 
tryggandet av tillgången till kunnig arbetskraft.

Tilläggstjänsterna ordnas och genomförs på riksnivå och landskaps-
nivå. Inom ANM-förvaltningen är det Business Finland, Finnvera 
och Finlands Industriinvestering som ordnar och producerar till-
läggstjänster. Landskapen ordnar tilläggstjänsterna i sina egna områ-
den. I fråga om tilläggstjänsterna skiljer man åt uppgifterna för att 
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ordna och producera tjänster. Landskapet har självt hand om myn-
dighetsuppgifter och uppgifter i anslutning till bl.a. tillgång, kvali-
tet och verkningsfullhet samt avgöranden som gäller finansieringen 
av tjänsterna och sättet att producera dem. Produktionsuppgifterna 
handlar om det egentliga service- och kundarbetet. Ministeriet har 
främst till uppgift att utöva tillsyn över konkurrensneutraliteten och 
främja konkurrensen samt styra serviceproduktionen och -produ-
centerna och övervaka kvaliteten på verksamheten. Det är också vik-
tigt att säkerställa att både den offentliga och den privata produktio-
nen är effektiv och att kostnadseffektiviteten är transparent.

”Ministeriets roll förändras till den som bygger 
upp nätverk och främjar internationella 
kontakter och möjligheter på marknaden.”

Att få företagens behov, arbetstillfällena och kunnig arbetskraft att 
mötas effektivt är kärnan i förnyelserna. Med tanke på företagens till-
växt och konkurrenskraft och livskraften i regionerna är det viktigt att 
säkerställa tillgången till kunnig arbetskraft, kompetensutvecklingen 
och möjligheterna till livslångt lärande. Det är särskilt viktigt med 
en bra växelverkan mellan utbildningsstyrelsens åtgärder och land-
skapens tillväxttjänster. Utbildningsåtgärder som stöder tillgången 
till kunnig arbetskraft med utgångspunkt i företagen, särskilt i ICT-
branschen och andra branscher där det råder brist på kunniga arbetsta-
gare, examensinriktad fortbildning, fortbildning och kompletterings-
utbildning inom den yrkesinriktade utbildningen är sätt att snabbt till-
godose efterfrågan på kunnig arbetskraft. Försök och tillämpning av 
SIB-modellen, kanaler för invandrare att styrka sin yrkesbehörighet 
och åtgärder som främjar arbetskraftens regionala mobilitet är också 
lösningar på problemet med att arbetsgivare och arbetstagare inte hit-
tar varandra. Dessutom aktiveras strävan att locka internationella, 
kunniga arbetstagare till Finland inom ramen för statsrådets gemen-
samma Talent Boost-handlingsprogram och Invest In-verksamhet. 
Det är en nyckelfaktor även när det gäller att få regionerna att växa. 
Större flexibilitet i produktionen av tjänsterna, till exempel finansie-
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ring för serviceproducenter för anskaffning av mindre tjänster som 
kunderna behöver, kan vara en bra modell att pröva på även i Finland.

Allians för tillväxttjänster
Alliansen för tillväxttjänster är en avtalsbaserad samarbetsmodell 
som kan tillämpas på produktionen av tillväxttjänster i landskapen. 
Enligt motiveringarna (RP) till lagen om regionutveckling och till-
växttjänster kan landskapet och kommunen avtala om till vilken del 
landskapets egen produktion av tillväxttjänster och kommunernas 
egen produktion av livskraftstjänster tas med för att ordnas inom 
alliansen. Landskapet, kommunerna samt serviceproducenter på 
den privata och den tredje sektorn skulle vara parter i ett allians-
projekt och planera och genomföra projektet tillsammans.

Alliansen är ett sätt att sköta samordnandet av detta på landskapsnivå. 
Före landskapsreformen kan arbets- och näringsministeriet stöda 
uppbyggandet av landskapens och kommunernas allianssamarbete 
genom att hänvisa de nuvarande landskapsaktörerna att söka områ-
den och branscher där man kan genomföra pilotförsök på vägen mot 
ett avtalsbaserat allianspartnerskap. Senare, när landskapsreformen 
har genomförts, har ministeriet till uppgift att se till att lagstiftningen 
inte medför någon onödig friktion vid tillämpningen av modellen.

Utveckling av regionala ekosystem
Regionala och lokala ekosystem uppkommer av regionala behov av 
att nätverka och samarbeta. Allteftersom ekosystemen breder ut 
sig kan de bilda gränsöverskridande tillväxtkorridorer, men det är 
också möjligt med spridda och globalt fungerande ekosystem. När 
det gäller att utveckla ekosystemen har staten till uppgift att skapa 
möjligheter, uppmuntra och agera som samarbetspartner.

Arbets- och näringsministeriet har till uppgift att främja och göra 
det lättare särskilt för företag att ansluta sig till globala ekosys-
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tem. Landskapens strategiska val och styrkor inverka på vilka 
fenomenbaserade ekosystem staten understöder i regionerna. 
Aktörerna inom det rikstäckande TF-nätverket för tillväxttjäns-
ter hjälper företagen att gå med i globala ekosystem. Det handlar 
om växelverkan mellan staten, landskapen, städerna och företagen. 
Bioekonomi, cleantech, cirkulär ekonomi, hälsa och välbefinnande, 
turism och digitaliseringen som stöder dem – ANM-förvaltningen 
genomför ekosystemprojekt i dessa branscher redan nu enligt pro-
gram och verksamhetsmodeller som fastställts med de största stä-
derna och landskapen. Servicemarknaden och övrigt immateriellt 
värdeskapande kommer att stärkas i de framtida ekosystemen.

”Servicemarknaden och immateriellt 
värdeskapande kommer att stärkas i de 
framtida ekosystemen.”

Vi främjar uppkomsten av marknaden för 
tillväxttjänster
Att man lyckas bygga upp en konkurrensbaserad, hållbar marknad 
är en kritisk faktor för en framgångsrik förnyelse. Med hjälp av den 
nya servicestrukturen som grundar sig på konkurrensbaserad pro-
duktion och kundernas valfrihet kan man förbättra tjänsternas verk-
ningsfullhet, bidra till nya serviceinnovationer och stärka service-
marknaden. Utvecklingen av marknaden tar flera år i anspråk och 
hänger också på de avgöranden som landskapet tar vid styrningen 
av marknaden. Den offentliga sektorn kan inte ensam hantera alla 
förändringar som globaliseringen medför och de nya problemen 
i fråga om kunskap. Utvecklingen av värdeskapande nätverk, sär-
skilt på servicemarknaden, är av stor betydelse för hela företagssek-
torn. Exportmarknaden är viktig för ekonomins tillväxt men också 
en fungerande hemmamarknad är en förutsättning för att välfärds-
samhället kan utvecklas och nytt byggas. I det här sammanhanget är 
upplösningen av onödig reglering och röjning av hindren för kon-
kurrens i nyckelposition. Det är ministeriets uppgift att påverka 
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EU-lagstiftningen (se avsnitt 5 ovan). I fortsättningen kommer 
landskapen att främja marknadernas uppkomst genom egna och 
gemensamma åtgärder. Som exempel på metoder kan nämnas för-
sök, regelbunden växelverkan med dem som ordnar och dem som 
producerar tjänsterna samt regionerna och intressentgrupperna.

Marknaden för tillväxttjänster är tillsvidare tämligen snäv – det upp-
skattas att det finns ca 10 0001 potentiella producenter av tillväxttjäns-
ter i vårt land. Övergången till en konkurrensbaserad produktionsmo-
dell förutsätter uppdaterad information om servicemarknaden. I en 
utredning som arbets- och näringsministeriet startade våren 2018 ana-
lyseras läget på servicemarknaden i Finland med hänsyn till de framtida 
tillväxttjänsterna och tjänsteleverantörernas möjligheter att tillhanda-
hålla nya slags servicekoncept. Särskild uppmärksamhet fästs vid att de 
nya tillväxttjänsterna ska säkerställa verksamhetsbetingelserna bl.a. för 
mikroföretag och små och medelstora företag.

”Den offentliga makten har alltjämt ansvaret 
för att de samhälleliga målen uppnås.”

Innan landskapsreformen inleds genomförs pilotförsök kring 
strukturen på marknaden för tillväxttjänster. Man planerar att 
starta konkurrensinriktade tillväxttjänsteprojekt åren 2018–2019. 
Projekten anpassas till behoven i regionerna. De kan innehålla 
åtgärder om köpta tjänster, entreprenörskap bland personalen eller 
bolagisering av uppgifter som hittills hanteras av administrationen.

Att dra större fördel av marknaderna kommer i framtiden att vara en 
central drivkraft i reformerna av den offentliga servicen. Den offent-
liga maktens – statens, landskapens och kommunernas – roll måste 
förskjutas från den som producerar tjänsterna till den som möj-
liggör en fungerande marknad. Den offentliga makten har alltjämt 
ansvaret för att de samhälleliga målen uppnås. Marknaden kommer 
även framöver att vara en viktig part när det gäller att uppnå målen: 

1. Owal Group (2017): Markkinavuoropuhelu kasvupalvelujen tueksi. Arbets- 

och näringsministeriet.
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för att marknaden ska kunna svara på de samhälleliga utmaningarna 
måste vi bereda utrymme på den för utvecklingen av nya lösningar. 
Allt fler tjänster köps resultat- och effektbaserat hos privata service-
producenter och andra partnerskapsnätverk för att man ska kunna 
tillhandahålla kundanpassade servicepaket som är organisationso-
beroende. Tjänstens kvalitet mäts utifrån slutresultatet, t.ex. hur en 
arbetssökande har lyckats med att få jobb eller ett företag fått fram-
gång i sina affärer, inte med hänsyn till antalet enskilda servicepre-
stationer. Teknik och data gör det möjligt både att starta nya affärs-
verksamheter och skapa nya marknader, och att effektivt styra mark-
naderna enligt de politiska målen och samhällsekonomins bästa.

Behoven hos dem som använder tjänsterna och kraven på den 
offentliga servicens kvalitet och på ett mer individanknutet inne-
håll kommer också att öka. De som använder tjänsterna vill i högre 
utsträckning själva medverka i produktionen av tjänsterna. Vidare 
ökar kraven på att man ska övergå från sektorvisa tjänster till mer 
övergripande, fenomenbaserade servicehelheter som tillgodoser 
kundernas behov. Digitaliseringen bäddar för nya slags servicelös-
ningar och nätverk av serviceproducenter.

Vi strukturerar städernas roll som tillväxtlok 
Trots ett regionutvecklingssystem som leds av landskapen bör väx-
elverkan stärkas även mellan ministeriet och städerna. I prakti-
ken är det städerna som verkställer agendan om hållbar tillväxt. I 
deras mångsidiga innovationsmiljöer uppkommer produktion och 
arbetstillfällen med hög förädlingsgrad. Många städer har en stark 
startup-kultur som skapar innovationer och förnyar ekonomin. Sett 
i ett vidare perspektiv kopplar städerna Finland till de viktiga, inter-
nationella värdenätverken (se avsnitt 6 ovan).

Mångkulturella städer skapar ofta en tillväxtplattform för innova-
tiv och kreativ ekonomisk och annan verksamhet. Dessutom har 
invandrarna nya tillvägagångssätt och internationella kompetens-
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nätverk och internationellt kapital i bagaget. De berikar också den 
finländska språkreserven.

Städernas – särskilt de stora städernas – strategiska roll i verkstäl-
landet av den nationella politiken för hållbar tillväxt måste förtyd-
ligas. Målbilden för tillväxtpolitiken kan konkretiseras i gemen-
samma tillväxtavtal. Tillväxtavtal mellan staten och de stora stads-
regionerna uppmuntrar städerna att göra strategiska val i stadsut-
vecklingen och stärkandet av näringslivet, och samlar resurserna 
för att vässa de valda spetsarna. I fortsättningen bör vi säkerställa 
att de nationella tillväxtprogrammen och avtalen kopplas till stä-
dernas och landskapens styrkor och fastställda specialiseringsbran-
scher. Tänkesättet med ekosystem och en verksamhetsmodell som 
bygger på partnerskap ska förankras i verksamheten.

Nu bereds redan ett nytt stadspolitiskt program för perioden 2018–
2022. Det samlar målen, planerna och åtgärderna i anslutning till 
samarbete mellan staten och särskilt de största städerna. Modellen 
för samarbetet mellan staten och städerna och de centrala inne-
hållsmålen i stadspolitiken, finansieringen av den stadspolitiska 
utvecklingen, tillvägagångssätt som stöder städernas nätverkande 
och kunskapsökning, och politiken för samverkan mellan metropo-
lområdet och staten är exempel på viktiga frågor som ska avgöras. 
Städernas forsknings- och innovationssamarbete med ministeriet 
och Business Finland behandlas också ovan i avsnitt 6.

En mångformig region- och stadspolitik innebär att man beaktar 
olika slags områden i regionpolitiken. Genom att identifiera olika 
områdens styrkor kan man utnyttja deras potential och samarbets-
möjligheter på bästa möjliga sätt. Välgrundade investeringar och 
infrastrukturprojekt främjar tillväxten. Tillsvidare saknas emel-
lertid en övergripande investeringsstrategi just ur den ekonomiska 
tillväxtens synvinkel. Tallinntunneln och Ishavsbanan är exempel 
på stora projekt av det här slaget som diskuterats i offentligheten. 
Samarbetet med de arktiska områdena i norr har ökat i takt med 
förändringarna i den globala geopolitiken.
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Då den ekonomiska tillväxten i landskapen i framtiden allt mer 
kommer att grunda sig på verksamheten i olika slags ekosystem, bör 
ministeriet hitta nya sätt att föra dialog med de regionala aktörerna 
– också medborgarna. Även i Finland har en stadsaktivism upp-
kommit och spridits i de största städerna, en så kallad fjärde sektor. 
Enligt forskarna räcker det i hanteringen av den pågående samhäl-
leliga brytningstiden inte med att medborgarna får användarcen-
trerad service och delaktiggörs demokratiskt i de administrativa 
åtgärderna, utan tvärtemot bör förvaltningen också delta konstruk-
tivt i de medborgarnätverk som uppkommer. Den offentliga förvalt-
ningen måste tillsammans med medborgarsamhället lära sig lösa de 
betydande problemen i anslutning till hållbar ekonomisk utveck-
ling och utveckla samhället. Vad är den offentliga maktens roll i en 
situation där medborgarna kan verka sinsemellan och snabbare ta 
till sig strömningarna från världen? Den tekniska utvecklingen har 
ofta också lyft fram behovet av en etisk diskussion.

Vi verkställer en sektorövergripande strategi för 
företagande
Vi skärper målfokus i främjandet av entreprenörskap genom att 
utarbeta en sektorövergripande strategi för företagande som stöder 
välfärden och en hållbar ekonomisk tillväxt. Strategin ska sträcka 
sig över regeringsperioderna ända till 2028 och väntas vara klar i 
slutet av 2018. Strategin kopplas vidare till helheten av näringspo-
litiska frågor och arbetsmarknadssynen. För strategin tar vi fram 
tydliga, ambitiösa, effektiva och mätbara mål.

I strategin beaktar vi särskilt de nya formerna av arbete och företagande, 
vikten av omstruktureringar, uppmuntran att ta risker, bättre reglering 
samt kompetensutveckling som stöder företagande och företagslik-
nande verksamhet. Vi satsar på ett effektivt verkställande och ett sek-
torövergripande verksamhetssätt som går över regeringsperioderna.
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Möjligheterna med 
energiomvälvningen

Vår ambition är att dra kommersiell nytta av 
förändringarna i energibranschen.

8
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Energiomvälvningen härrör från behovet att minska utsläp-
pen av växthusgaser och därigenom dämpa klimatföränd-
ringen. Minskningen av utsläppen förutsätter att använd-

ningen av fossila bränslen minskar och andelen förnybar och 
utsläppsfri energi ökar.

”Nya verksamhetsmodeller och tekniker 
gör att energiomvälvningen öppnar nya 
tillväxtmöjligheter.”

Nya verksamhetsmodeller och tekniker gör att energiomvälv-
ningen öppnar nya tillväxtmöjligheter. För att generera tillväxt 
behövs åtgärder som drar fördel av de nationella styrkorna, förbätt-
rar finansieringen och främjar internationaliseringen.

Finländsk specialkunskap  
Med energitekniker och koldioxidsnåla tekniker avses tekniker 
för att producera ren energi och i synnerhet tekniker som minskar 
utsläpp, och som hör samman med energiproduktion och -förbruk-
ning, medräknat energisystem. Med hänsyn till utveckling av inter-
nationella affärsverksamheter är det motiverat att satsa främst på 
delområden där Finland har specialkompetens eller potential att 
utvecklas.

Finland är en föregångare när det gäller att utveckla smarta elsys-
tem. Det handlar om att förena omväxlande produktion och för-
brukning på ett kostnadseffektivt sätt. I smarta elnät är det fråga 
om en smart styrning av elförbrukningen i syfte att upprätthålla 
effektbalansen. Med hjälp av smarta elmätare kan man styra elför-
brukningen automatiskt.
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Globalt sett är Finland det ledande landet inom kombinerad el- 
och värmeproduktion (CHP) och tillämpning av CHP-tekniker. 
I Finland grundar sig merparten av fjärrvärmeproduktionen på 
samproduktion av värme och el, vilket är mycket energieffektivt och 
lämpligt för finländska förhållanden.

”Finland är en föregångare när det gäller att 
utveckla smarta elsystem.”

När det gäller biobränsle är finländska företag föregångare som pro-
ducenter och utvecklare av avancerade trafikbränslen.

Inom kärnkraft har finländsk kompetens utvecklats på delområ-
dena för säkerhet och kärnavfallshantering. På längre sikt kommer 
det i flera länder i världen att uppstå en efterfrågan på kompetens 
kring bland annat kärnavfallshantering.

Främjande åtgärder i praktiken
En långsiktig energi- och klimatpolitik är en styrka för Finland. 
En konsekvent nationell politik säkerställer leveranssäkerheten 
i energibranschen och förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. I 
Finland grundar sig energisystemet på konkurrensbaserade mark-
nader. Energi- och klimatpolitiken omfattar åtgärder för att minska 
utsläppen, öka användningen av förnybar energi och effektivisera 
energiförbrukningen. Kostnadseffektiva och teknikneutrala åtgär-
der för att minska utsläppen utgör utgångspunkten.

En långsiktig och konsekvent energi- och klimatpolitik behövs 
för att de inhemska referensmarknaderna och samarbetsplattfor-
marna ska kunna utvecklas. En sådan verksamhetsmiljö ökar också 
intresset hos utländska investerare.

Främjandet av energitekniker och koldioxidsnåla tekniker förutsät-
ter systematiska satsningar på internationalisering i branschföreta-
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gen. Det är mycket viktigt att fastställa insatsområdena både beträf-
fande teknikerna och exportmarknaderna. I det sammanhanget bör 
man beakta utvecklingen hos efterfrågan och utbudet på tekniker 
på det globala planet samt den dynamiska effekten av energipoliti-
kerna och politikerna för att minska utsläppen. Till planenligheten 
hör att systematiskt utveckla och dra fördel av relevanta ekosystem. 
Strategiarbetet leds av ANM i samarbete med ANM-koncernen 
företagen och forskningsanstalterna samt den övriga statsförvalt-
ningen.

”Tryggandet av mångsidiga 
finansieringsmöjligheter är viktigt för de 
finländska företagens framgång.”

Tryggandet av mångsidiga finansieringsmöjligheter är viktigt för 
de finländska företagens framgång. Investeringsstöden (energistöd 
och spetsprojektfinansiering som beviljas av ANM) gör det möjligt 
att satsa på nya energitekniker både i fråga om förnybar energi och 
energieffektivitet. De gör det också möjligt att främja projekt som 
förknippas med tekniska risker. Med hjälp av innovationsfinansie-
ring för FoUoI-projekt som sökas via Business Finland kan man 
utveckla ekosystem och testplattformar. Stöd för nya tekniker och 
innovationer är i nyckelposition under den nya ramperioden 2019–
2022.

När man säkerställer att det finns finansiering för FoU-arbete kan 
man idka forskning i framtida energisystem, t.ex. vid VTT, och med-
verka aktivt även i det internationella forskningssamarbetet.

Den internationella marknaden öppnar för sin del nya samarbets-
möjligheter. Samförståndsprotokoll där man avtalat om arrang-
emang av teknisk natur och eventuellt också om verksamhetssät-
ten, men som inte omfattar juridiskt bindande skyldigheter, är ett 
mycket smidigt sätt att främja det internationella samarbetet på 
energisektorn. De behövliga statliga åtgärder omfattar ofta också 
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myndighetstjänster som tillhandahålls av ministerierna. Förutom 
ANM deltar också Business Finland i det internationella samarbe-
tet. Finlands beskickningar i utlandet behövs för att skapa kontak-
ter bl.a. på de växande marknaderna i Asien.

”Finland medverkar i det internationella 
samarbetet kring ren energi och i initiativet 
Mission Innovation, som uppkommit i 
anslutning till samarbetet.”

Vissa internationella forum mellan regeringarna sammanför den 
offentliga och den privata sektorn. Således öppnar de möjligheter 
även för finländska företag. Finland medverkar i det internationella 
samarbetet kring ren energi (Clean Energy Ministerial, CEM) och 
i initiativet Mission Innovation (MI), som uppkommit i anslutning 
till samarbetet. I dessa forum medverkar i praktiken samtliga G20-
länder och fyra nordiska länder. CEM har flera samarbetsinitiativ 
inom ren energi som är öppna för alla parter. De länder som gått 
med i MI-samarbetet har förbundit sig att fördubbla sin finansie-
ring för forskning och utveckling i rena tekniker under de närmaste 
åren. Innovation Challenges (MIC) grupperar frågorna kring sju 
utmaningar, som smarta nät, hållbara biobränslen samt förmån-
lig uppvärmning och nedkylning av byggnader. Finland medverkar 
aktivt i initiativ som är viktiga ur finländsk synvinkel. Det praktiska 
arbetet samordnas av ANM och Business Finland.

I främjandet av finländska energitekniker och koldioxidsnåla tek-
niker och i strävan att internationalisera dem är det viktigt att vi 
påverkar och drar nytta av EU-förordningarna och -politikerna. 
Många EU-förordningar förknippas med ett direkt eller indirekt 
tekniskt intresse. EU har också teknologiplaner och forsknings-
program som omfattar aspekter med anknytning till energitekniker 
och tekniker för låga koldioxidutsläpp. Förutom ANM deltar även 
Business Finland i detta arbete. EU:s forskningsprogram utnyttjas 
av bl.a. VTT och GTK.
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Finlands kommande 
EU-ordförandeskap

Under EU-ordförandeskapsperioden fokuserar vi  
bland annat på en fungerande inre marknad och  

på EU:s ekonomiska relationer utåt.

9
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Finlands EU-ordförandeskapsperiod som börjar hösten 
2019 erbjuder en särskild möjlighet att påverka utveck-
lingen av Eu på ett sätt som stöder agendan för hållbar till-

växt. Finlands ordförandeskapsperiod hösten 2019 infaller vid en 
tidpunkt efter parlamentsvalet när man håller på att bilda den nya 
kommissionen. I egenskap av blivande ordförande har Finland möj-
lighet att påverka programmet och därigenom innehållet i hela EU:s 
ekonomiska agenda för den nästa femårsperioden, under förutsätt-
ning att vi kan lägga fram en syn på de faktorer som påverkar EU:s 
konkurrenskraft och skissa upp en vision som tilltalar hela EU. 

”Att lyckas med att skapa en digital inre 
marknad är i nyckelposition.”

Med tanke på tillväxten är det viktigt att i enlighet med EU-fördraget 
eftersträva så fri rörlighet som möjligt för varor, tjänster, kapital och 
människor. Finland bör handla aktivt för att förnya inremarknads-
projektet. Hinder på marknaderna för produkter, tjänster och kapi-
tal måste röjas. I inremarknadsprojektet bör uppmärksamhet fäs-
tas särskilt vid den accelererande digitaliseringen. Att lyckas med 
att skapa en digital inre marknad är i nyckelposition när det gäller 
utvecklingen av den europeiska plattformsekonomin och e-han-
deln och Europas globala framgång. I arbetet med att utveckla den 
digitala inre marknaden bör Finland driva en uppsättning metoder 
som varken förhindrar eller bromsar upp företagens verksamhet på 
den digitala marknaden, som ju präglas av en exceptionell dynamik 
och svårigheten att förutspå förändringar. Bara på det sättet kan 
man säkerställa att Europa är ett intressant investeringsobjekt och 
verksamhetsfält för aktörerna inom plattformsekonomi. Som en 
del av metoduppsättningen hör också att öka försöksverksamheten.
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Med hänsyn till tillväxten bör man vid utvecklingen av den europe-
iska inre marknaden också sträva efter att fördjupa EU:s energiu-
nion och skapa en heltäckande, fungerande och samlad kapitalmark-
nadsunion. Kapitalmarknadsunionen skulle främja en effektivare 
allokering av kapital som behövs för tillväxtfinansiering och initi-
ativ som stöder marknadsutvecklingen (t.ex. hållbar finansiering).

”Konkurrenskraft och öppenhet går hand i 
hand i det ekonomiska utbytet.”

Uppmärksamhet bör även fästas på den gemensamma handelspo-
litiken. Trots de utmaningar som världshandeln utsätts för just nu 
bör EU fortsättningsvis – och proaktivt – utveckla världshandeln 
utifrån ett öppet och regelbaserat handelssystem. Ett öppet han-
delssystem gör det bl.a. möjligt för företag att medverka i globala 
värdekedjor, vilket är ett livsvillkor för den ekonomiska framgången 
för ett land som Finland. Handelssystemet ska också stöda målet 
om att t.ex. digitala affärsverksamheter uppkommer och växer fram 
i (och inte utanför) EU. EU bör därför bli en aktivare aktör i avreg-
leringen av världshandeln. Man bör söka aktivt och förutsättnings-
löst söka lösningar uttryckligen med de stora handelsblocken (bl.a. 
Förenta staterna, Kina och Indien). På samma gång är det viktigt 
att beakta de europeiska (politiska) bekymren, bl.a. med hänsyn till 
tryggandet av strategiska intressen och säkerställandet av samman-
fallande konkurrensförutsättningar.

Konkurrenskraft och öppenhet går hand i hand i det ekonomiska 
utbytet. Utöver att utveckla och öppna marknaden bör EU satsa på 
kunskapsfaktorer som bäddar för förnyelse. På det sättet kommer 
EU-ekonomierna att få framgång i den globala verksamhetsmiljön, 
mitt under den accelererande tekniska utvecklingen (digitalisering, 
artificiell intelligens osv.). På samma gång bör det säkerställas att 
verksamheten är miljömässigt och socialt hållbar.
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Pionjärskap inom digitalisering och miljömässigt hållbara lösningar 
förutsätter förutom en ändamålsenlig regleringsmiljö även gemen-
samma forsknings- och innovationssatsningar och utveckling av 
ekosystem. Öppna, innovationscentrerade, dataintensiva och stra-
tegiskt ledda, branschvisa plattformar och ekosystem, som når upp 
till den kritiska massan, är avgörande när det gäller att utnyttja möj-
ligheterna med digitaliseringen. I åtgärder på det europeiska pla-
net bör fokus placeras på artificiell intelligens, plattformsekonomi, 
datamobilitet och människornas nya kunskaper och färdigheter. 
För att säkerställa en miljömässig hållbarhet behövs återigen för-
nyelser med anknytning till biopolitik, politik för cirkulär ekonomi, 
energi- och klimatpolitik. Konsekvenserna av förnyelserna bör gran-
skas som en helhet. Som bäst kommer förnyelserna att effektivisera 
EU:s konkurrenskraft och tillväxt, och erbjuda nya affärsmöjligheter. 
Tillämpandet av bl.a. principerna för cirkulär ekonomi kommer att 
förändra traditionella produktionssätt men också er bjuda möjlighe-
ter för företag och andra aktörer som anpassar sig till förändringarna.

”Ett övergripande främjande av värdeskapandet 
borde sättas som ett mål för Europa.”

Ett programbaserat och förutseende påverkansarbete är ett cen-
tralt mål. Arbetet syftar till att identifiera de kritiska åtgärderna för 
utvecklingen av EU:s konkurrenskraft. EU:s makrostabilitet och 
utvecklingen av EMU är centrala element i EU:s ekonomiska poli-
tik. I arbetet för att påverka konkurrenskraften koncentrerar man 
sig emellertid på strukturpolitiska frågor.

Påverkansarbete bör leda till ett svar på politisk nivå på frågan om 
vilka åtgärder EU behöver på medellång sikt för att EU-ekonomierna 
ska ha framgång i den globala verksamhetsmiljön, mitt under den 
accelererande tekniska utvecklingen (digitalisering, artificiell intel-
ligens osv.), samtidigt som man säkerställer att verksamheten är 
hållbar med hänsyn till miljön. Ett övergripande främjande av vär-
deskapandet borde framöver sättas som ett mål för Europa.
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Bilaga 1: Utsikter för förnyelser inom centrala branscher

Att de stora nyckelföretagen och viktiga branschstrukturerna förnyas är ett livsvillkor 
för tillväxten. DIMEC och CLIC är exempel på betydande, företagsdrivna samman-
slutningar som siktar på förnyelse. Strävan efter förnyelse märks också i vissa servi-
cebranscher. Kunskaper i förnyelsedynamik behövs bl.a. i arbetet med att utveckla 
instrument för innovationspolitiken. I det följande ges en kort branschvis beskrivning 
av utsikterna och målbilden beträffande förnyelse. Framöver är det anledning att pre-
cisera branschutsikterna.

• Skogsindustrin genomför förnyelser genom att ändra sina produktionsanlägg-
ningar till mångsidigare bioproduktfabriker. CLIC verkar aktivt för att förnya 
branschen. Den offentliga makten kan sätta upp ett ambitiöst förnyelsemål för 
nästa generation, t.ex. om att utveckla en digital bioekonomi.

• Den mångfacetterade produktionsstrukturen inom maskin- och metallindu-
strin samt el- och elektronikindustrin genomgår omvälvningar på många håll. 
Utvecklingen förknippas med betydande risker för nationalekonomin, men 
erbjuder samtidigt stora möjligheter.

• Industrin för transportmedel har nära koppling till det föregående (sjöfartsindu-
strin, bilindustrin osv.).

• Elektronikindustrin och finländsk nätaffärsverksamhet är kärntekniker med tanke 
på IoF- och 5G-framstegen. DIMECC samlar utvecklingsverksamheten inom de 
tre ovan nämnda.

• Kemiindustrins möjligheter i fråga om oljeraffinering har nära samband med ener-
giomvälvningen. Förutom att trygga energiförsörjningen ligger det i den offentliga 
maktens intresse att öka självförsörjningsgraden och förädlingsvärdet.

• Kemiindustrin har vuxit inom branscherna för kemikalier och läkemedelsutveck-
ling. Kemiindustrins samarbete med skogsindustrin stärker bioekonomin.
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• Med aktörerna på hälsosektorn, som t.ex. inom läkemedels- och bioindustrin 
samt hälsoteknik och digital hälsa, fortsätter den aktiva växelverkan för att verk-
ställa och förnya tillväxtstrategin för forsknings- och innovationsverksamheten. 
Möjligheterna att dra nytta av hälsodata, digitalisering och artificiell intelligens 
samt public-private-partnerskap och gemensam utveckling erbjuder stora till-
växtmöjligheter med hänsyn till sysselsättningen, exporten och investeringarna. 
Genom att stärka samarbete med företagen, universiteten och hälsovården kan 
Finland ta en stor andel av forsknings-, innovations- och testningsverksamheten i 
branschen – en andel som är större i proportion till landets storlek.

• Maskin- och metallindustrin, skogsindustrin, kemiindustrin och elindustrin har 
sammanräknat betydande kunskaper och affärsverksamheter i energibranschen. 
Dessa branscher har också vaknat upp inför möjligheterna med den globala ener-
giombrytningen.

• ICT-tjänsterna är en bransch som reser sig efter Nokia-chocken i elektronikindu-
strin. Branschens mervärde håller på att öka. 

• Förändringarna i serviceaffärsverksamheterna får traditionella branscher att 
bryta samman allteftersom digitaliseringen fortskrider. På medellång sikt är det 
viktigt att säkerställa att Finland blir en aktör att räkna med globalt inom de bran-
scher där Finland valt att utveckla sina styrkor.

• I syfte att diversifiera ekonomin beviljas nya slags stöd för nya tillväxtekosystem 
som uppkommer kring styrkorna. Autonom sjöfart är ett exempel.
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Bilaga 2: Läget beträffande förnyelserna och 
innovationsverksamheten

Den ekonomiska tillväxten baserar till största delen på en ökning i produktiviteten, 
som i sin tur i hög utsträckning hänger på innovationsverksamheten. Med hänsyn 
till innovationspolitiken och innovationssystemet framstår utvecklingsdynamiken i 
Finland på senare år så här.

• Samarbetet  har blivit sämre: Verktygen på nationell nivå för främjande av mul-
tilateralt samarbete (näringslivet – forskningsorganisationer – tredje sektorn 
– förvaltningen, PPP-bas) har till största delen försvunnit i och med den delvisa 
upplösningen av koncentrationerna av strategiskt spetskunnande (SHOK) och 
minskningarna i Tekes understödsfullmakter och statsstödet till VTT. I stora drag 
har samarbetets omfattning liksom även samarbetsförmågan försämrats på 2010-
talet. Finlands traditionella styrka har blivit en svaghet.

• Förståelsen för styrkorna har blivit sämre: Den regionalt strukturerade och 
övergripande uppfattningen om styrkorna (kunskaper, tekniker, teman), sam-
arbetet och effekterna av det har suddats ut i och med nedläggningen av INKA-
programmet. Det finns inget ersättande verktyg/ingen ersättande plattform på det 
nationella planet.

• Brister i finansieringen av förnyelserna och i effekterna av finansieringen: Kvaliteten 
på och framstegen inom forskningen och innovationsverksamheten gör att Finland 
är en intressant samarbetspartner. Inom näringslivet har de innovationsmöjlig-
heter som FoU-verksamheten och nya tekniker ger inte utnyttjats tillräckligt.  
 
Företagen har koncentrerat sig på att vidare utveckla befintliga affärsverksamhe-
ter och sortiment. FoU-utgifterna har minskat snabbt. Utvecklingen av utgifterna 
borde vändas mot en tillväxtbana som kan förutses och som beaktar motiveringar 
till ökningar i utgifterna. När det gäller företagsstöd bör tyngdpunkten förskjutas 
effektivt mot stöd som främjar förnyelser och kreativ förstörelse. ANM bör upp-
muntra Business Finland till djärvare reformåtgärder. Många utländska källor kan 
utnyttjas effektivare vid finansieringen.

• Bilden av Finland som en innovativ ekonomi som idkar flitigt samarbete är delvis 
missledande. Det finländska näringslivet är inte i något hänseende särskilt inno-
vativt (33 % av företagen sysslar med innovationer; det ger Finland en 12:e plats i 
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EU-området). I Finland lanserar en avsevärt mindre del av företagen nya produk-
ter på marknaden jämfört med t.ex. Belgien, Danmark, Tyskland och Schweiz. Bara 
11 % av de finländska företagens omsättning härrör från nya innovationer, vilket är 
något under EU-snittet.

• Växelverkan i anslutning till innovationsverksamheten kunde intensifieras: fin-
ländska företag vill relativt ofta innovera på egen hand. 38 % av våra företag sam-
arbetar med någon annan organisation under innovationsprocessen. I en europe-
isk jämförelse hade 14 länder en samarbetsintensitet som låg på samma nivå som 
Finland eller högre.

• Särskilt små och medelstora företag har en betydligt lägre andel av nya produkt-
lanseringar jämfört med föregångarna i Europa. SME-företagens andel av FoU-
utgifterna är också avsevärt lägre än genomsnittet i OECD-länderna (22 % v. 2013, 
OECD-ländernas genomsnitt 35 %).

• Innovationssystemet är en abstrakt konstruktion som inte kan förnyas som helhet. 
Lika lite kan man tänka ett det vore möjligt med något slags strikt, centraliserad 
övergripande styrning eller koordinering. Det betyder dock inte att man i frågorna 
om den övergripande hanteringen inte skulle kunna göra framsteg, tvärtom.
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Bilaga 3: Agenda för hållbar tillväxt och verksamhetsplan 
för hållbar utveckling

ANM bygger upp verksamhetsbetingelser med produktivitet, tillväxt, sysselsättning 
och välfärd som mål. ANM verkställer en hållbar utveckling i enlighet med målen i 
regeringens handlingsprogram Agenda 2030. ANM främjar en tillväxt som grundar 
sig på att företagen ständigt förbättrar sin konkurrenskraft, övergången till en kol-
neutral ekonomi, ett kunnigt och jämlikt arbetsliv och hjälper lösningar som bygger 
på hållbar utveckling att träda in på den globala marknaden. ANM skärper målmed-
vetenheten kring hållbar utveckling, den politiska systematiken och ledningen i sam-
arbete med de andra förvaltningsområdena och intressentgrupperna.

ANM integrerar hållbar utveckling i sin politikplanering och sitt ledningssys-
tem. Agendan för hållbar tillväxt styr verkställandet av hållbar utveckling i ANM-
koncernen och främjar förvaltningsområdets engagemang i hållbar utveckling. 
Agendan för hållbar utveckling är ett nytt verktyg för politikplanering. Den syftar 
vidare till att fungera som en ram för gemensamma strävanden med de övriga för-
valtningsområdena och intressentgrupperna.

ANM kallar de övriga förvaltningsområdena, intressentgrupperna och aktörerna 
inom förvaltningsområdet2 med att främja uppkomsten av nya samhällsåtaganden. 
Agendan för hållbar tillväxt säkerställer också att en hållbar utveckling iakttas vid för-
nyelserna av förvaltningen (Business Finland, tillväxttjänster).

2. ANM-koncernen består av 7 centrala ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 TE-byråer, 6 

bolag och 3 fonder. Ämbetsverken inom förvaltningsområdet sysselsätter ca 8 000 

personer. Ämbetsverk: NTM-centraler, TE-byråer, Energiverket, Geologiska forsk-

ningsanstalten, Försörjningsberedskapscentralen, Business Finland, Konkurrens- och 

konsumentverket, Patent- och registerstyrelsen, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). 

Bolag: BalticConnector Oy, Finnvera Abp, Tesi, Teknologiska forskningscentralen VTT 

Ab, Terrafame Group Oy. Fonder: Försörjningsberedskapsfonden, Statsgarantifonden, 

Kärnavfallshanteringsfonden.





I korthet
En hållbar tillväxt är en förutsättning för Finlands 

välfärd. Arbets- och näringsministeriet förbinder sig 
att systematiskt stöda förutsättningarna för tillväxt. 
Agendan för hållbar tillväxt fastställer de operativa 

spetsarna för tillväxtpolitiken.


